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ABSTRAKT 

Diplomová práce popisuje edukační proces v málotřídní škole v kontextu inkluzivního 

vzdělávání. Zaměřuje se především na výuku spojených ročníků s edukací žáků se 

specifickými poruchami učení. Teoretická část obsahuje charakteristiku málotřídních škol, 

popisuje jejich historický vývoj a zásadní znaky výuky, v neposlední řadě se věnuje roli 

asistenta pedagoga. Dále se věnuje problematice specifických poruch učení. Popisuje příčiny 

vzniku a zásady pedagogické intervence u žáků se specifickými poruchami učení. Zaměřuje 

se na oblast inkluzivního vzdělávání. Cíli praktické části bylo zmapovat zkušenosti učitelů 

z vybraných málotřídních škol. Vybrat vhodné didaktické metody a způsoby organizace, při 

kterých lze zachovat diferenciaci i individualizaci směrem k žákům. Následně vytvořit 

metodickou podporu, ověřit ji v praxi a celkově ji zhodnotit. 
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ABSTRACT 

This diploma work describes educational trial in small village school in the context of 

inclusive education. It is focused on teaching united classes and teaching pupils with special 

educational needs. Theoretical part contains characteristic of small village schools, describes 

their historical evolution, typical features of teaching and position assistant of teacher in these 

schools. In the following subsections are determined special learning disabilities, theirs causes 

of origin and regulars pedagogical intervention. And then is focused on theme of inclusive 

education. Targets of practical part were to find experiences of teachers at small village 

schools, to choose ideal didactical methods and organizational forms, which are suitable for 

differentiation and individualization in the teaching, after that to make a proposal of 

methodical support, that to verify in practise and to evaluate its. 
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Úvod 

Výuka spojených ročníků na málotřídní škole má jistá specifika, která je třeba 

zohlednit. V současné době je důležité brát zřetel k inkluzivnímu vzdělávání, které vyžaduje 

připravenost edukačního procesu pro případnou individualizaci výuky dle konkrétních potřeb 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V diplomové práci jsme se zaměřili na žáky se 

specifickými poruchami učení. Na první pohled se může zdát lehčí vyučovat méně žáků 

v jedné třídě, avšak pokud si uvědomíme nutnost diferenciace a individualizace výuky 

vzhledem k odlišným výukovým cílům jednotlivých žáků dle jejich individuálních potřeb a 

dle daného ročníku, začneme si pokládat spoustu otázek. Jako začínající učitel na málotřídní 

škole jsem se musela k tomuto problému před třemi lety postavit. Účelné zkombinování a 

přirozené začlenění těchto požadavků do učebních plánů promítajících se v jednotlivých 

vyučovacích hodinách bylo hlavním motivem ke zpracování této diplomové práce.  

Hlavním cílem bylo popsat edukační proces v málotřídní škole, konkrétně výuku 

spojených ročníků v kontextu inkluzivního vzdělávání u žáků se specifickými poruchami 

učení.  

První kapitola se věnuje charakteristice málotřídních škol a historickému vývoji. Dále 

popisuje hlavní znaky výuky a roli asistenta v málotřídním prostředí. V druhé kapitole je 

vymezena problematika specifických poruch učení a jejich příčin. Je definována dyslexie, 

dysgrafie a dyskalkulie. Rovněž se věnuje projevům specifických poruch učení a pedagogické 

intervenci. Třetí kapitola je věnována inkluzivnímu vzdělávání, především legislativnímu 

rámci, současným trendům, přístupům pedagogů a alternativním metodám. 

Čtvrtá kapitola specifikuje empirickou část, jejímž cílem je popsat vzdělávání 

v málotřídním prostředí s ohledem na žáky se specifickými poruchami učení. Dílčími cíli bylo 

zanalyzovat zjištěné poznatky, aplikovat je při přípravě výuky, následně je ověřit v praxi a 

reflektovat je. Důraz je kladen na vzájemné porovnání různých forem výuky a didaktických 

metod, které by mohly usnadnit nepřímou i přímou práci pedagoga na malotřídní škole. 

K dosažení stanovených cílů byly použity dvě základní metody: polostrukturované rozhovory 

s učiteli z vybraných málotřídních škol a aplikační metodická část zaměřená na porovnání 

dvou variant spojení ročníků: čtvrtého s pátým a třetího s pátým. Doplňujícími metodami bylo 

pozorování žáků ve výuce a analýza dokumentů sledovaných škol.  
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1 Specifika přístupů málotřídních škol 

1.1 Charakteristika málotřídních škol 

Málotřídní školy jsou charakteristické nižším počtem tříd v porovnání s běžnými 

základními školami. Třídy málotřídních škol vznikají spojením dvou a více ročníků.  

Na českém území byly postupně zřizovány školy málotřídního typu od roku 1774, kdy byla 

ustanovena povinná školní docházka. Vznik málotřídních škol úzce souvisí se zakládáním 

elementárních škol, které jsou dle současného názvosloví označovány jako školy primární. 

Postupně tyto školy procházely složitým historickým vývojem, jejž významně ovlivňovaly 

politické, ekonomické, demografické a sociální aspekty dané příslušným historickým 

obdobím (Kučerová, 2013). 

 Autorky Trnková, Knotová a Chaloupková, které se v současné době věnují této 

problematice, uvádějí že „za málotřídní školu je označována taková škola, v jejíž alespoň 

jedné třídě jsou vyučováni žáci více než jednoho ročníku“ (Trnková, Knotová, Chaloupková, 

2010, s. 11). Dále upřesňují „V České republice může být málotřídně organizován pouze první 

stupeň ZŠ. Je tomu tak i ve většině ostatních evropských zemí. Málotřídky jsou zejména 

primární školy nalézající se hlavně na venkově“(Trnková, Knotová, Chaloupková, 2010, s. 

12). 

V současné době se pojem málotřídní škola v české legislativě nevyskytuje, místo něj 

je používáno označení škola tvořená jednou či více třídami prvního stupně (vyhláška č. 

48/2005 Sb.). Pojem málotřídní škola či málotřídka se přesto může objevit v dokumentech 

školské správy, například ve Výroční správě. Navzdory tomu školská statistika již 

nezveřejňuje počty těchto škol ani jiné podrobnější informace. Počty málotřídních škol, jejich 

vnitřní organizace a počty žáků byly zveřejňovány do roku 2004 (Trnková, Knotová, 

Chaloupková, 2010). 

Vzdělávací politika málotřídních škol je rámcově ošetřena Národním programem 

rozvoje vzdělávání (Bílá kniha), který byl schválen českou vládou roku 2001. Existence, 

prosperita a budoucnost jednotlivých málotřídních škol se liší v závislosti na charakteru 

regionu, ve kterém je daná škola umístěna. Značný vliv na prosperitu málotřídní školy mají 

demografické aspekty, stanovisko zřizovatele škol a ekonomika daného regionu. Počet 

obyvatelstva výrazně ovlivňuje počet žáků dané školy. Málotřídní školy se nejčastěji 

nacházejí ve vesnicích, tedy v obcích, které nemají více než 1500 obyvatel. Důvodů pro 

zřizování a provozování málotřídní školy na vesnici může být mnoho, nejvíce převažuje 

snaha o ulehčení dostupnosti základního vzdělání pro místní děti bez složitého dojíždění do 
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vzdálenějších škol. Často se daná obec snaží uchovat letitou tradici místní základní školy. 

Většina venkovských málotřídních škol zároveň zajišťuje kulturní vyžití v dané obci a 

blízkém okolí. Někdy to může být chápáno jako prestiž obce. V jiných případech se může 

jednat o záměrnou politiku, kdy se prostřednictvím místní školy snaží obec přilákat nové 

občany či udržet stávající obyvatele a zároveň tímto způsobem podporuje rodiny s dětmi 

(srov. Trnková, Knotová, Chaloupková, 2010, Zormanová, 2015).  

Typickým znakem málotřídních škol je nižší počet žáků. Dle údajů, které uvádí 

Trnková (2010), je průměrný počet žáků na školu okolo třiceti. Jednu třídu málotřídní školy 

navštěvuje v průměru dvanáct žáků. Spojení jednotlivých ročníků do tříd bývá organizováno 

různě, nejčastěji dle počtů žáků v konkrétních ročnících. Nezřídka bývá snaha o ponechání 

prvního ročníku samostatně, aby prvňáčci nebyli rušeni jinými ročníky a měli dostatek času, 

klidu a prostoru k adaptaci na školní prostředí. Ne vždy je možné tuto vizi realizovat, 

organizace závisí na mnoha aspektech. Z hlediska naplněnosti kapacity školy se jedná spíše o 

nižší hodnoty. Počet žáků připadajících na jednoho pedagoga je rovněž nízký. Není ojedinělé, 

že pedagogové málotřídních škol pracují na zkrácený úvazek. V průměru tvoří pedagogický 

sbor tři až čtyři pedagogičtí pracovníci.  

Dalším charakteristickým znakem málotřídních škol bývá jejich organizační struktura, 

kdy součástí škol bývají i další školská zařízení, například školní družina, školní jídelna či 

mateřská škola. Může se jednat o různé formy propojení dle potřeb obyvatel a v závislosti na 

finančních možnostech dané obce (Trnková, Knotová, Chaloupková, 2010). Venkovská 

lokalita, nižší počet žáků a vzájemná propojenost školských zařízení evokuje prostředí 

rodinného charakteru. Což je vnímáno jako jeden z hlavních rysů málotřídek. Organizační 

struktura málotřídní školy umožňuje užší spolupráci a častější komunikaci učitelů s rodiči. 

Vzhledem k nižší naplněnosti kapacity školy mohou být snadněji respektovány individuální 

potřeby žáků či jejich rodičů, což by nemělo být zneužíváno. Naopak by to mělo být chápáno 

jako jedna z výhod oproti běžným základním školám ve městech. Zároveň může být tímto 

umocňován určitý pocit sounáležitosti k místní škole, a to ze strany žáků, jejich rodičů i 

samotných učitelů. 

Vybavenost málotřídních škol úzce závisí na ekonomice dané obce. Často je kladen 

důraz na stavební úpravy budovy málotřídní školy. „Zřizovatelé starající se zejména o 

budovu školy, kterou zpravidla vlastní, s ní a s celkovým rozvojem hmotného zázemí školy 

mívají své plány. Ty jsou právě součástí určité místní politiky, jakkoliv mohou být vyvolány i 

aktuálními potřebami vyplývajícími z chodu školy“(Trnková, Knotová, Chaloupková, 2010, s. 
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72). Zároveň se ředitelé málotřídních škol snaží o udržení jistého standardu učebních 

pomůcek, který je nastaven v plně organizovaných základních školách. 

Funkce ředitele málotřídní školy je specifická. Ředitel, kromě plnění povinností 

vyplývajících z jeho pozice, učí jako běžný učitel. Tato situace musí být ošetřena nejen 

organizačně. Klíčovým aspektem je i efektivní komunikace a spolupráce s ostatními 

pedagogy, pro které je ředitel málotřídní školy jejich nadřízeným i kolegou zároveň. „Je 

členem týmu a musí řídit tzv. zevnitř. O to náročnější je najít míru odstupu od role člena týmu 

a míru těsnosti vztahu se svými podřízenými kolegy“(Trnková, Knotová, Chaloupková, 2010, 

s. 166). 

Dalším specifikem málotřídního vzdělávání je nedostačující připravenost a vzdělávání 

pedagogů, kteří následně vyučují na těchto školách. Doposud jsou brány odlišnosti 

málotřídního vzdělávání na zřetel pouze okrajově a nejsou jasně zakomponovány do 

vzdělávání pedagogů. Celá situace je poněkud neucelená a učitelé málotřídních škol často 

tápou a musí si sami najít vhodné výukové metody a formy vzdělávání pro více ročníků 

v jedné třídě (Zormanová, 2015). 

 

1.2 Charakteristika výuky na málotřídních školách 

Výuka na málotřídních školách má určitá specifika, která velmi úzce souvisí 

s charakteristickými znaky těchto škol. Charakter výuky je těmito znaky výrazně ovlivněn, 

málotřídní škola musí s těmito znaky pracovat po organizační, metodické i personální stránce 

tak, aby byla schopna zajistit žákům plnohodnotné vzdělání. Mnohdy musí málotřídní školy 

vynaložit značné úsilí ke zvládnutí určitých situací, které po běžné školy tolik obtížné nejsou. 

Pokud se vše organizačně dobře uchopí, může málotřídní škola prosperovat na základě 

deklarovaného individuálního přístupu k jednotlivým žákům či variabilitě didaktických 

postupů a metodických forem výuky vzhledem k nízkému počtu žáků. 

Podstatou málotřídních škol je nižší počet tříd v porovnání s počtem ročníků. Spojení 

dvou či více ročníků do jedné třídy velmi výrazně ovlivňuje výuku po všech stránkách, 

zejména po té organizační.  Organizace takového vyučování je pro pedagogy náročná nejen 

přímo ve výuce, ale i z hlediska plánování výuky a přípravy na vyučování. Skloubení výuky 

dvou a více ročníků s více či méně odlišným učivem vyžaduje značnou schopnost koordinace 

jednotlivých činností daných ročníků, tedy rozvržení přímého vedení učitelem a samostatné 

práce mezi jednotlivými ročníky. Je nutné správně odhadnout časovou náročnost jednotlivých 

činností a umět v případě potřeby improvizovat. Zároveň je nutné držet se učebního plánu, 
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který si učitel na začátku roku stanoví, umět plán průběžně přizpůsobovat aktuální situaci a 

dodržovat jej v obou ročnících kontinuálně. Dalším důležitým aspektem výuky spojených 

ročníků je práce s učivem jednotlivých ročníků. Učitel by měl velmi dobře zvážit, které učivo 

může propojit a jakým způsobem, například zda propojení bude realizovat v rámci 

procvičování či opakování nebo v úvodu do nového učiva. Zároveň by měl dobře zacházet s 

odlišností učiva, které má být v dané vyučovací hodině probíráno u všech ročníků ve třídě 

současně. K tomu je třeba znalost náročnosti jednotlivého učiva, dovedností žáků a důkladné 

promyšlení návaznosti samostatné práce na vysvětlení nové učební látky a zajištění 

dostatečného času k procvičení a upevňování získaných poznatků ve všech ročnících 

(Děkanová, 2016).   

Učitel by měl vše naplánovat a promyslet tak, aby samotná realizace výuky probíhala 

plynule a v příjemné atmosféře, měla jasnou strukturu, která je pro žáky srozumitelná. Mělo 

by se předcházet překotnému přeskakování z ročníku k ročníku, které by mohlo vést 

k zmatenosti žáků a celkové nepřehlednosti pro všechny zúčastněné. Samostatná práce 

vyžaduje nejen promyšlenou přípravu ze strany učitele, aby si při řešení jednotlivých úkolů 

dovedli žáci sami poradit bez dodatečného doptávání, které by pak mohlo narušovat učitelovu 

práci s jiným ročníkem, ale vyžaduje i jistou samostatnost a určité dovednosti ze strany žáků, 

k čemuž by měli být žáci málotřídních škol systematicky vedeni již od prvních ročníků (Tupý, 

1978). 

V současné době mohou učitelé volit různé formy výuky a metody práce s žáky 

v závislosti na potřebách dané výuky, dle charakteru učiva či uspořádání třídy a ročníků, což 

by mělo výuku učitelům málotřídních škol usnadnit. Ke zvolení nejvhodnější metody je vždy 

nutné uvědomění jakých výukových cílů chce učitel dosáhnout a které klíčové kompetence 

chce rozvíjet. U málotřídního vyučování je také důležité nahlížet na možnosti skloubení 

zvolených metod, aby se navzájem žáci nerušili, měli dostatek času, pomůcek, prostoru a 

podobně. V současnosti mají školy možnost využívat k výuce informační technologie, které 

mohou výrazně napomoci s koordinací výuky spojených ročníků, pokud jsou správně 

používány. Mohou například žákům umožnit rychlejší získávání určitých informací, ulehčit 

samostatnou práci při použití interaktivní učebnice či podporovat spolupráci a aktivitu žáků 

při práci s interaktivní tabulí (Petty, 2013). Nutnost respektování specifik málotřídního 

vzdělávání je uplatňována i při výběru didaktických postupů. Nižší počet žáků ve třídě či 

v jednom ročníku do jisté míry zužuje výběr z vhodných didaktických her, jejich začlenění do 

výuky je efektivní pouze s dodržením uvedeného optimálního počtu žáků. Nižší počet žáků ve 

třídě umožňuje učiteli při výkladu klást více doplňkových otázek a zapojit tak všechny žáky, 
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což pozitivně ovlivňuje charakter běžné frontální výuky. V rámci administrativní přípravy 

vykonává učitel málotřídní školy menší počet úkonů, například opravuje méně písemných 

prací. Naopak při přípravě písemných podkladů k testování a hodnocení žáků, musí učitel 

vypracovat více variant dle ročníků a následně dle případných individuálních potřeb žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Zdánlivě může být administrativní činnost učitele 

málotřídní školy považována za snazší vzhledem k množství zpracované agendy. Vzhledem 

ke kvalitě, variabilitě a koordinace přípravy písemných podkladů nemusí být výsledky 

porovnávání v celkovém kontextu jednoznačné. Významným aspektem výuky málotřídního 

vyučování je udržování nejen potřebné kázně ve výuce, ale i vzájemné tolerance, respektu a 

ohleduplnosti jak v kolektivu žáků, tak v rámci komunikace žáků s vyučujícím. Přičemž tyto 

dovednosti by měly být rozvíjeny u žáků přirozeným způsobem v rámci výchovně 

vzdělávacího procesu již od prvního ročníku. V málotřídním prostředí je nutné tyto 

dovednosti u žáků okamžitě uvádět do praxe v rámci společné výuky s dalšími ročníky. 

Důležitá je rovněž práce s třídním kolektivem a utváření příznivého klimatu. Učitel má více 

příležitostí poznat své žáky a vzájemné vztahy ve třídě vzhledem k nižšímu počtu žáků a 

rodinnému charakteru málotřídek. Učiteli je umožněn větší prostor pro individuální práci 

s jednotlivými žáky, může tak své působení lépe přizpůsobit jejich konkrétním potřebám.  

V celkovém dlouhodobém kontextu by neměla být výuka více ročníků současně pro 

žáky nevýhodou.  Naopak tato výuka s sebou může nést spoustu výhod. Takovéto vyučování 

vede žáky ke kooperaci a spolupráci, starší žáci mohou pomáhat mladším, je zde prostor pro 

uplatnění tzv. vrstevnického učení.  Rovněž lze ve výuce věkově smíšených skupin snadněji 

uplatnit princip otevřené třídy, kdy mohou ve třídě vznikat skupiny žáků s rovnocennými 

dovednostmi a znalostmi bez ohledu na jejich věk a učit se tak přirozeně novým znalostem 

dle jejich aktuálních potřeb. Tyto principy jsou častěji uplatňovány v západoevropských 

zemích (srov. Petty, 2013; Zormanová, 2015). Dalším charakteristickým znakem výuky na 

málotřídních školách jsou jisté odlišnosti ve výuce prvního a pátého ročníku v porovnání 

s výukou v běžných školách. Pro žáky prvního ročníku může být z počátku obtížné zvyknout 

si na výuku spojených ročníků, naopak v budoucnu se mohou projevit jako více samostatní 

jedinci. V pátém ročníku je nutné brát zřetel k plánovanému přestupu na druhý stupeň jiné 

školy, kdy žáky čeká mnoho změn nejen v souvislosti s přechodem na druhý stupeň, ale 

zejména změna prostředí, kolektivu či charakteru výuky. 
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1.3  Role asistenta pedagoga v málotřídní škole 

Vzhledem k charakteru výuky na málotřídních školách může být role asistenta 

pedagoga na těchto školách považována za velmi opodstatněnou. Roli asistenta pedagoga 

v českém školství popisuje Hájková takto: „V současnosti je asistent pedagoga ve 

vzdělávacím systému ČR pojímán jako podpůrné opatření ve vzdělávání žáka se speciálními 

vzdělávacími potřebami (Česko, 2004)“ (Hájková, 2018, s. 6). 

Náplň práce asistenta pedagoga upravuje vyhláška č. 27/2016 v novele k 1. 1. 2020 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, dle níž má asistent 

pedagoga poskytovat podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami dle rozsahu podpůrných opatření. Zároveň má 

podporovat samostatnost žáka a aktivně žáka zapojovat do školních činností, či pracovat dle 

potřeby s ostatními žáky ve třídě a řídit se dle pokynů učitele. Jeho práce je dělena na přímou 

a nepřímou. Vyhláška č. 27/2016 ve své novele se dále odkazuje na zákon č. 563/2004 Sb., O 

pedagogických pracovnících, který v § 20 odlišuje 2 typy asistentů. Na asistenty pedagoga dle 

odst. 1 § 20, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost ve třídě, kde jsou vzděláváni žáci 

se speciálními vzdělávacími potřebami, jehož konkrétní náplň práce upravuje vyhláška č. 

27/2016 v novele z roku 2020 v odst. 3. A dále na asistenty pedagoga dle odst. 2 § 20, kteří 

vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve 

škole a dalších zařízeních, jejichž náplň práce je upravena v odst. 4 vyhlášky č. 27/2020. 

Asistent pedagoga může pracovat se čtyřmi žáky v rámci jedné třídy současně, pokud není 

ustanoveno jinak (vyhláška č. 27/2020 Sb.). 

Vzhledem ke specifičnosti výuky spojených ročníků málotřídní školy, jejím nárokům na 

pedagogickou přípravu, organizaci a práci s časem se tyto požadavky více či méně pozmění 

vlivem vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, přesněji žáků se 

specifickými poruchami učení. Zde může být vhodné působení asistenta pedagoga značným 

přínosem pro všechny zúčastněné včetně učitele, také může napomoci ke klidnému a 

účelnému průběhu celého vyučování. V málotřídní škole může snadno nastat situace, kdy má 

učitel v péči jen několik žáků, ale téměř každý z nich má být vzděláván odlišně. Příčinou 

může být rozdílné učivo dle ročníku či změny navržené v rámci pedagogické intervence u 

žáků se SPU. K dodržení všech požadavků na vzdělávání u každého jedince je velmi potřebné 

cílené plánování, dobrá organizace práce a času ve všech fázích výuky. S čímž může asistent 

pedagoga učiteli velmi pomoci a společným působením mohou zajistit plnění výukových cílů 

u všech žáků současně dle jejich individuálních potřeb. Podstata role asistenta pedagoga ve 
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vzdělávacím systému se příliš nemění vzhledem k prostředí málotřídní školy, oproti tomu je 

role učitele pozměněna výrazněji. Pro asistenta pedagoga by tedy tato jistá univerzálnost 

vyplývající z jeho profese nemusela činit potíže při návyku na málotřídní prostředí, a to i 

v celkovém kontextu s ohledem na jeho dosavadní vzdělání, osobnost či jeho zkušenosti. 

Asistent pedagoga by měl mít pro tuto profesi jisté osobností předpoklady. Mezi ty 

nejvýznamnější patří schopnost empatie k druhým, odolnost vůči stresu a zvládání efektivní 

komunikace a kooperace. Samozřejmostí by měl být kladný vztah k žákům. Zároveň by se 

měl umět vyrovnat se zvládáním neustálé nejistoty a citlivě spojit teoretické poznatky s praxí 

a vhodně je aplikovat v konkrétní vyučovací hodině. „Vzdělávací situace, do nichž asistent 

pedagoga každodenně vstupuje, jsou velmi složité. Sociální realita ve třídě, kterou musí 

zvládnout už jako začátečník ve své profesi, není charakterizována stálostí a 

předvídatelností“ (Hájková, 2018, s. 20). Po profesní stránce by měl asistent pedagoga umět 

žáky vhodně motivovat a podporovat je. Zároveň by měl být spravedlivý a ke každému žáku 

by měl přistupovat individuálně. K individuálnímu přístupu je nezbytná znalost charakteru 

jednotlivých žáků a jejich úrovně školních dovedností. Měl by vědět, které činnosti žáci 

ovládají a ve kterých je třeba žáky podporovat, což je v prostředí málotřídní školy s nižším 

počtem žáků ve třídách snazší. „Pro porozumění specifikům v oblasti učení a chování a také 

pro zajištění individuální podpory u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami by měl mít 

asistent pedagoga také základní znalosti z psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky“ 

(Hájková, 2018, s. 35).   

Asistent pedagoga by měl mít kromě základního všeobecného přehledu také znalosti 

vyplývající z vyučovacích obsahů daných ročníků, ve kterých působí, aby mohl žákům 

efektivně pomáhat. Dle Hájkové (2018), která prováděla v rámci výzkumu rozhovory 

s asistenty pedagoga, nejčastěji respondenti považovali za důležité znalosti související 

s přímou prací s žáky, zejména s žáky s problémy v chování a s poruchami pozornosti (srov. 

Hájková, 2018; Různarová, 2017). Asistent pedagoga nepracuje jen s žáky, důležitá je také 

komunikace a spolupráce s učitelem. Je vhodné udržovat pracovně dobrý vztah, tato snaha 

musí být oboustranná. Pracovní vztah mezi asistentem a učitelem založený na vzájemném 

respektu a efektivní spolupráci je pro klidný průběh vyučovacího procesu nezbytný. Asistent 

pedagoga v málotřídní škole by měl být pro učitele pomocným článkem k plnění všech 

specifik vyplývajících z odlišností učiva spojených ročníků a pedagogické intervence u žáků 

se specifickými poruchami učení.  
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1.4 Alternativní metody a formy práce v málotřídních školách  

Metody a formy práce, které se odlišují od běžných výukových strategií, jsou nazývány 

alternativními. Nabízejí k poznávání různé alternativy, převážně formou hry, zkoumání, 

projektové práce a převážnou aktivitu v rámci získávání nových poznatků a dovedností 

nechávají na žácích. Žáci se podílejí i na výběru konkrétních činností, na plánování svého 

vzdělávání a na hodnoceních svých prací a úspěchů (Alternativní školy, 2020 [online]). 

Alternativní školy, které používají alternativní metody a formy práce ve vzdělávání, se 

zároveň od běžného proudu odlišují svou organizací. Jejich společnými znaky bývají menší 

skupiny žáků s širším věkovým rozmezím, odlišná organizace prostoru třídy a značný důraz 

na rovnocenné vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči. Učitelé v alternativních školách bývají 

v pozici průvodce, ve výuce je kladen velký důraz na individualitu každého žáka. 

Některé charakteristické znaky výuky v alternativních a málotřídních školách se příliš 

neodlišují. Taktéž organizace těchto škol bývá mnohdy velmi obdobná. Z těchto důvodů 

mohou být alternativní metody a formy práce snadno použitelné i v málotřídním prostředí. 

V současné době v České republice jsou v rámci alternativního vzdělávání dostupné tzv. 

reformní školy jako je Waldorfská, Montessori, Daltonská a Jenské, které vznikaly v první 

polovině dvacátého století. Dále v posledních dvou desetiletích vznikly školy, které staví na 

principech reformních škol a zároveň do výukové strategie začleňují nové poznatky z vědních 

disciplín zabývajících se pedagogikou a psychologií. Jimiž jsou tyto školy: Začít spolu, 

Zdravá škola, Integrovaná tematická výuka a Lesní školy (srov. Bartoňová, 2013; Alternativní 

školy, 2020 [online]). 

Waldorfské školy jsou postaveny na Steinerově koncepci tzv. antroposofii. „Jedná se o 

myšlenkovou koncepci usilující o mystický vhled do podstaty člověka a přírody (teosofie) – 

myšlení není závislé pouze na smyslech, k metafyzickému poznání a osvícení vnitřní podstaty 

člověka lze dojít duševním cvičením, meditací a koncentrací“ (Dvořáček, 2009, s. 53). Tyto 

školy se soustředí především na emocionální rozvoj žáků. Učivo je probíráno v tzv. epochách, 

tedy v delších časových úsecích. Velký důraz ve Waldorfských školách je kladen na osobnost 

učitele, který vede žáky osm let téměř ve všech vyučovacích předmětech. 

Montessoriovský pedagogický směr je založen na myšlence, že každý žák je jedinečné 

individuum, které se vyvíjí odlišným způsobem. Tento vývoj se odehrává v takzvaných 

senzibilních a senzitivních fázích. Těmi se rozumí období, kdy je žák vždy v dané chvíli 

citlivý na vnímání a chápání konkrétních jevů vnější reality. Pedagog by měl proto 
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připravovat pro žáka pokaždé takové podněty a prostředky, které jsou pro konkrétní etapy 

specifické (Montessori, 2017). 

Ve školách, které se drží Daltonského plánu je kladen důraz na samostatnost, tvořivost 

a individualitu žáků. Žáci si mohou sami určit své pracovní tempo a volit si odborné učebny, 

průvodce i učební materiál dle svého vlastního výběru.  

Jenské školy roztřiďují své žáky do tzv. kmenových skupin, čímž se snaží přizpůsobit 

školní prostředí běžnému životu a dát prostor interakci s jedinci rozlišného věku. Výuka je 

rozčleněna na týdenní pracovní plány. Vlastní sebehodnocení je v Jenských školách využito 

výchovně, žáci rozhodují o postupu spolužáků do vyšších kmenových skupin (Dvořáček, 

2009). 

Školy Začít spolu kladou důraz na multikulturní výchovu. Každé ráno je věnováno 

„rannímu kruhu“, kde je formou diskuze věnován prostor pro sdělení zkušeností žáků, zjištění 

jejich naladění a motivaci k další činnosti. Prostor třídy je organizovaný na tzv. centra 

aktivity, například zde můžeme najít centrum psaní, čtení, matematiky či výtvarný ateliér. 

Nejdůležitějším cílem Zdravých škol je podpora zdraví, mezi hlavní zásady patří zajištění 

pohodového sociálního, materiálního a organizačního prostředí. Dále se soustředí na zdravé 

učení ve smyslu přiměřenosti, spolupráce, motivace, přirozenosti, diferenciace a 

individualizace. Zároveň se tyto školy snaží být otevřeným partnerem pro rodiče a veřejnost. 

Integrovaná tematická výuka spočívá v zařazení učiva veškerých předmětů 

k danému tematickému celku. Tematický celek obsahuje základní učivo, které se učí všichni 

žáci. Vyučování probíhá přirozeně s příležitostí volného pohybu a s respektem k individualitě 

každého žáka. 

Lesní (přírodní) školy jsou postaveny na výuce realizované v přírodě během celého 

roku za každého počasí s využíváním alternativních metod a forem práce (Alternativní školy, 

2020 [online]). 
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2 Problematika specifických poruch učení 

2.1 Definice a vymezení pojmu specifické poruchy učení 

Problematika definování specifických poruch (SPU) se dle současných definic posunula 

i do oblasti diagnostiky. Toto rozšíření souvisí s vývojem vědeckých poznatků, což současně 

vyžadovalo vytvoření terminologických východisek. Současná terminologie v české, ale i v 

zahraniční literatuře je však různorodá, jelikož tato problematika zasahuje do několika 

vědních oborů současně (Bartoňová, 2010). Termínem specifické poruchy učení je 

označována skupina obtíží, které se objevují u některých jedinců při osvojování základních 

školních dovedností, přičemž jejich inteligenční úroveň se pohybuje v rámci průměru a výše. 

Zároveň je výuka těchto dovedností realizována běžným způsobem a bez použití speciálních 

didaktických pomůcek či přístupů. Zelinková ve své knize uvádí tuto definici: „Poruchy 

učení je termín označující heterogenní skupinu obtíží, které se projevují při osvojování a 

užívání řeči, čtení, psaní, naslouchání a matematiky. Tyto obtíže mají individuální charakter a 

vznikají na podkladě dysfunkcí centrální nervové soustavy“ (Zelinková, 2009, s. 10). 

V rámci vzdělávání se tyto poruchy projevují nejvýrazněji, objevují se však i v dalších 

oblastech a mají mnoho společných projevů. Jak Zelinková upřesňuje: „Objevují se ve větší či 

menší míře poruchy řeči, obtíže v soustředění, poruchy pravolevé a prostorové orientace, 

často je nedostatečná úroveň zrakového a sluchového vnímání i další obtíže“ (Zelinková, 

2009, s. 10). Dochází i k velkému tlaku na psychiku těchto žáků, jelikož se často potýkají se 

školní neúspěšností, může to negativně ovlivňovat sociální sféru žáka. Je tedy na místě citlivý 

přístup pedagoga a intenzivní dlouhodobá spolupráce s rodinou i s odborníky z oblasti 

speciální pedagogiky. Ke každému jedinci s SPU by mělo být přistupováno velmi 

individuálně, jelikož i u žáků se stejnou diagnózou se projevy těchto poruch mohou výrazně 

lišit. Tudíž musí být při reedukaci ke každému žáku přistupováno odlišně, aby pedagogická 

intervence byla co nejúčinnější. 

Avšak i přes správně řízenou reedukaci zmíněné obtíže nikdy zcela nevymizí. 

Specifické poruchy učení činí jedincům možné obtíže i v dospělosti. Zasahují do oblasti 

komunikace, kde se může jednat o problémy s menší slovní zásobou, ale i v neverbální 

komunikaci se mohou objevit potíže s nesprávným porozuměním daným gestům. Obtíže se 

mohou vyskytovat i v dalších sférách, které jsou potřebné pro vykonávání některých profesí 

např. v oblasti koordinace, sociálních kontaktů a rovněž i v oblasti prostorové orientace. Často 

mívají tito dospělí jedinci s SPU i problémy s flexibilitou a s reakcí na náhlé změny. Objevuje 
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se u nich nezřídka tendence k rituálnímu způsobu života. Proto by se na tyto výše uvedené 

aspekty měl brát zřetel při výběru vhodného zaměstnání (Bartoňová, 2012). 

Pedagogická práce s žáky s SPU, diagnostika SPU a jejich vzdělávání je velmi 

aktuální téma. Při diagnostice SPU by měli pedagogové mít znalosti v oblasti nespecifických 

poruch. Jak uvádí Bartoňová (2012, s. 19) „Specifické poruchy učení je nutné odlišit od 

poruch nespecifických, obecně se vyskytujících, které mohou být způsobeny například 

sníženým rozumovým nadáním, smyslovým postižením, nedostatečnou motivací ke školní 

práci, nepodnětným prostředím.“ 

Žáci se SPU jsou v současné době označováni jako žáci se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Toto označení je považováno za nejvýstižnější v souvislosti s pedagogickou 

intervencí a prací s nimi. Při následné reedukaci je nutné používat výukové metody dle 

individuálních potřeb každého žáka, pracovat se speciálními pomůckami, které jsou určeny 

pro posilování a rozvoj narušených funkcí v jednotlivých oblastech (Jucovičová, Žáčková, 

2014). 

Do skupiny specifických poruch učení spadají poruchy projevující se v jednotlivých 

školních dovednostech. Dyslexie, porucha osvojování čtenářských dovedností, dysgrafie, 

porucha postihující písemný projev. Porucha, která se projevuje v oblasti pravopisu, se 

nazývá dysortografie. Porucha při nabývání matematických dovedností je označována jako 

dyskalkulie. V české literatuře jsou zmiňovány ještě další poruchy jako je například 

dyspraxie či dysmúzie. Přičemž dyspraxie souvisí s potížemi s koordinací a pohybem. 

Dysmúzie souvisí s projevy nedostatků při získávání dovedností v hudební oblasti. 

Zásady reedukace specifických poruch učení 

Při reedukaci by neměly být opomenuty základní zásady. 

• Přiměřenost daných úkolů, které navazují na aktuální úroveň žáka bez ohledu na jeho 

věk a rámcový vzdělávací plán dle daného ročníku. Cvičení nejsou uzpůsobena věku, 

ale dané etapě získávání dovedností. Tyto etapy nelze přeskakovat.  

• Dobrý začátek reedukace, začínáme lehčími úkoly, o kterých víme, že je žák zvládne. 

Jedná se spíše o hravou formu cvičení, která nebudí dojem spojitosti se čtením, 

psaním či počítáním, ale jsou zaměřena na rozvoj poznávacích funkcí. 

• Předpokladem pro úspěšnou reedukaci je soustavná motivace, která souvisí se 

sebehodnocením, které je podloženo reálným hodnocením.  
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• Pedagog by měl vycházet ze zájmů žáka. Cvičení by měla tedy být na témata, která 

žáka zajímají, například nácvik čtení článku o zájmové aktivitě, kterou žák vykonává 

ve svém volném čase.  

• Při reedukaci by měla být soustředěnost zaměřena na celou osobnost žáka. Také by 

měl být brán zřetel na jeho aktuální zdravotní stav či rodinné prostředí. 

• Reedukace by měla probíhat na přátelské úrovni při příjemné atmosféře.  

• Pedagog by se měl vyvarovat výčitkám, urážkám či nadávkám. Neměl by vyžadovat 

sliby o zlepšení a také by neměl žáka porovnávat s jinými žáky v jeho okolí. Dále by 

měly být respektovány specifické potíže, které s poruchou souvisí. 

Pedagog by se měl soustředit na tři hlavní oblasti: „Reedukace funkcí, které 

společně podmiňují poruchu. Utváření dovedností správně číst, psát a počítat. Působení 

na psychiku jedince s cílem naučit s poruchou žít, utváření adekvátního konceptu sebe 

samého. Tyto oblasti se vzájemně prolínají při konkrétní práci“ (Zelinková, 2009, s. 75). 

 

2.2 Příčiny specifických poruch učení 

Příčiny specifických poruch učení jsou často neznámé, jelikož projevy těchto poruch 

jsou velmi individuální a vyskytují se u dětské populace v různých kombinacích. Nejčastěji se 

odborníci přiklánějí k teorii o vzájemné kombinaci několika příčin zároveň. Přičemž je zcela 

jisté, že se jedná o vnitřní vrozené poruchy nebo poruchy vzniklé během porodu či krátce po 

narození dítěte. Jedná se zejména o následné oslabení těch funkcí, které jsou potřebné pro 

nabytí primárních školních dovedností, funkce smyslového vnímání, funkce jemné a hrubé 

motoriky, funkce koordinace pohybů, poznávací funkce a v neposlední řadě funkce v oblasti 

vnímání rytmu. Často se zmíněné poruchy funkcí vyskytují v kombinaci s potížemi 

v komunikačních dovednostech a u žáků s nevyhraněnou lateralitou. Některé prameny 

považují za možný zdroj obtíží specifických poruch učení v narušené či nedostatečné 

komunikaci žáka s jeho blízkým okolím. Příčiny jsou tedy přičítány spíše oblasti 

behaviorální (Bartoňová, 2012). 

Další aspektem je zjištění, že u poloviny jedinců se SPU bývá diagnostikována lehká 

mozková dysfunkce (ADHD/ADD), což je považováno za pravděpodobnou příčinu. Přičemž 

lehká mozková dysfunkce je definována jako následek drobného organického poškození 

mozku v prenatálním nebo perinatálním období. Rovněž zde má velký podíl dědičnost, 

zejména v mužské linii. Některé zdroje uvádí až 20% prokázaných případů dědičnosti 

specifických poruch učení (srov. Slowík, 2007; Zelinková, 2009). Tyto aspekty jsou 
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zkoumány na biologicko-medicínské úrovni. Z toho přibližně 30 % genů ovlivňuje vývoj 

mozku a mozkové aktivity přímo, zbývajících 70 % se účastní v jiných tělesných systémech a 

procesech. Existuje přinejmenším několik klíčových genů, které posunují jedince na 

pomyslném kontinuu čtenářských dovedností směrem dolů. Nejblíže realitě je 

pravděpodobnostní model, podle něhož určité geny v kombinaci s dalšími faktory včetně 

vlivu prostředí přispívají k riziku dyslexie“ (Zelinková, 2009. s. 21). V biologicko-medicínské 

rovině se vědci zaměřují kromě dědičných aspektů také na rozdíly ve funkci a struktuře 

mozku jedince se specifickými poruchami učení a jedince bez těchto obtíží. Nové poznatky 

v této oblasti jsou vždy velkým přínosem zejména pro reedukaci těchto poruch. Jiné výzkumy 

se zaměřují na rozdíly v hormonální soustavě jedince s obtížemi a intaktního jedince 

(Zelinková, 2009). 

Výzkumy se zaměřují na oblast poznávacích procesů, kdy byly prokázány nedostatky 

ve vizuální a fonologické oblasti. Rovněž se ukazovaly jisté nedostatky v oblasti řeči a 

jazyka, v procesu automatizace nebo v oblasti paměti. Mnohdy se jedná o různé kombinace 

těchto nedostatků. Často jsou jednotlivé procesy pomalejšího rázu než u intaktní populace. 

Správná funkce poznávacích procesů je důležitá pro bezproblémové osvojení školních 

dovedností. Jakmile jsou některé procesy narušeny, může to způsobovat jisté specifické 

potíže. Pro nácvik čtení je v rámci fonetiky důležitá především schopnost umět udržet rytmus 

a rozpoznat první hlásku na začátku slova. Ve vizuální oblasti je důležité správné dekódování 

tvarů písmen, stabilní vnímání tisku a přiměřená rychlost očních pohybů. „J. Jošt (1997-

1998) zjistil, že malá plynulost očních pohybů je jedním z projevů nezralosti CNS. Oční 

pohyby souvisejí nejen s čtenářským výkonem, ale také se školní úspěšností, sebehodnocením, 

sebepojetím a řečí“ (Zelinková, 2009, s. 28).  

V řečové oblasti je důležitá správná artikulace, dostačující slovní zásoba s ohledem na 

věk žáka a jazykový cit. Také je zde velmi důležitá práce s tzv. pracovní pamětí pro 

zapamatování přečteného textu. Ovšem samozřejmě i ostatní typy paměti tedy krátkodobá a 

dlouhodobá mají rovněž své patřičné uplatnění při osvojování základních školních 

dovedností. Vyskytující se nedostatky v oblasti paměti, způsobují jisté komplikace. Důležité 

je rovněž porozumění textu, které je sice postupně procvičováno v rámci nácviku čtenářských 

dovedností dle věku žáka, ale i tak jsou pro porozumění obsahu textu nutné jisté splněné 

předpoklady a vnitřní procesy. Při čtení, psaní a počítání je důležitá rovněž i práce 

s automatizací. Zejména pro plnění složitějších úkolů je nezbytná schopnost automatizace 

jednodušších dílčích úkolů. Teorie zjištující příčiny specifických poruch učení se zaměřují na 

behaviorální rovinu. Přičemž je zde upírána soustředěnost především na procesy čtení a psaní 
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zároveň i na chování během čtení, psaní a během běžných denních činností. V oblasti čtení 

byla zkoumána především technika čtení, rychlost čtení a porozumění textu s důrazem na 

uvádění přečtených informací do souvislostí se stávajícími poznatky. Z výzkumů vyplývá 

negativní vliv na úroveň čtení sledování televize, které trvá déle než tři hodiny denně. Což je 

aspekt, který musí být řešen především v rodině. Zároveň z výzkumů vyplývá skutečnost, že 

současní žáci velmi málo navštěvují knihovny a zároveň nemají zájem o čtení knih v rámci 

volného času. Zde je nutné podotknout, že tyto výzkumy byly zaměřeny na běžnou skupinu 

žáků (Zelinková, 2009). 

Dle výše uvedených informací je zcela zřejmé, že rodinné zázemí má nemalý vliv na 

rozvoj žáka a jeho školní úspěšnost. A pokud se u žáka objeví specifické poruchy učení, je 

spolupráce rodiny klíčovou složkou ke správné kompenzaci a reedukaci těchto obtíží ať už 

jsou příčiny obtíží jakéhokoliv původu.  

 

2.3 Dyslexie a její projevy ve výuce, pedagogická intervence 

Definování pojmu dyslexie prošlo značným vývojem v souvislosti s novými vědeckými 

poznatky nejen v oblasti etologie, ale i v oblasti projevů těchto poruch či jejich výskytu v 

populaci a v neposlední řadě v souvislosti s následnou reedukací této poruchy.  

Termínem dyslexie je označována porucha, která se projevuje při osvojování 

čtenářských dovedností. Jelikož souvisí právě se čtením, ovlivňuje úspěšnost žáka ve škole 

nejvýrazněji. Ze zmíněných důvodů byla první poruchou v souvislosti s učením, o které se 

mluvilo. Je tedy považována za nejznámější ze skupiny specifických poruch učení. Dle 

zahraničních zdrojů je dyslexie synonymem pro specifické poruchy učení nebo je s nimi často 

spojována. Definicí dyslexie je v literatuře uvedeno mnoho. Za současnou definici je 

považována definice z roku 2003, kterou publikovala Mezinárodní dyslektická společnost. Jak 

ji uvádí Bartoňová: „Dyslexie je specifická porucha učení, která je neurobiologického 

původu. Je charakterizována obtížemi se správným a/nebo plynulým rozpoznáním slova a 

špatným pravopisem a dekódovacími schopnostmi. Tyto obtíže jsou typickým následkem 

deficitu ve fonologické složce jazyka, který je často neočekávaný ve vztahu k ostatním 

poznávacím schopnostem a k podmínkám efektivní výuky ve třídě. Mezi sekundární následky 

mohou patřit problémy s porozuměním čteného a omezené čtenářské zkušenosti, které brání 

růstu slovní zásoby a základních znalostí“ (Bartoňová, 2012, s. 25). 

Zelinková uvádí členění dyslexií dle litevské autorky A. Lalajevy z roku 1983: 

„Dyslexie fonematická vzniká jako následek nezvládnutého fonematického systému jazyka. 
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Dyslexie optická se projevuje poruchami zrakové a zrako-prostorové analýzy, 

nediferencovaností představ o tvaru, poruchami zrakové paměti, prostorového vnímání a 

prostorové paměti. Dyslexie agramatická se projevuje nedostatečným osvojením 

gramatických forem, morfologických a syntaktických zobecnění. Dyslexie sémantická se 

projevuje nedostatečným chápáním smyslu čteného textu“ (Zelinková, 1994, s. 16-17). 

Z pohledu nabývání čtenářských dovedností je důležitý model pravohemisférové a 

levohemisférové dyslexie. U pravohemisférové dyslexie je čtení pomalé, spíše namáhavé, 

neplynulé a vyskytuje se méně chyb. Levohemisférová dyslexie se vyznačuje rychlým až 

překotným čtením se zvýšenou chybovostí. Avšak ne ve všech případech lze toto rozdělení u 

dyslektiků jednoznačně určit (srov. Bartoňová, 2012; Jucovičová, Žáčková, 2014). Pokud je 

to možné, je nezbytná správná diagnostika dyslexie s uvedením daného typu, kdy reedukace 

je soustředěna na rozvoj a posílení dané oblasti oslabených či poškozených kognitivních 

procesů. Primární podezření na dyslexii mohou mít již rodiče na základě znalosti rodinné 

anamnézy, kdy se dyslexie v rodině již vyskytuje. Jisté náznaky se mohou objevit již během 

předškolního vzdělávání. 

Diagnostika dyslexie může být provedena až během vzdělávání na základní škole, 

jelikož tato porucha přímo souvisí s osvojováním čtenářských dovedností. Zde je kladen 

důraz na učitele prvního stupně, kteří by měli mít základní znalosti o možných projevech 

dyslexie a při podezření na výskyt této poruchy u žáka, by jej měli odeslat k odbornému 

vyšetření do pedagogickopsychologické poradny. Zároveň nesmí být opomenut zřetel 

k chybám, které souvisí s běžným vývojem a získáváním základních školních dovedností, 

které jsou mnohdy shodné s těmi dyslektickými. Tyto běžené chyby však samy časem 

přirozeně vymizí, ovšem ty dyslektické nikoliv. Naopak se často kumulují a více komplikují 

nácvik čtení (Navrátilová in Bartoňová, 2012). 

Nejčastěji se dyslexie projevuje záměnou podobných písmen (p-b-d, q-g, e-a, m-n), 

pomalým výkonem, častou chybovostí nebo přeskakováním slov i řádků. Žáci s dyslexií mají 

obtíže s naučením se nějakých údajů z paměti. Vyskytují se častěji gramatické chyby, 

obtížněji se soustředí. Často se objevují potíže s pravolevou orientací. Jako následek těchto 

projevů se později mohou objevit psychické obtíže. Žák je ohrožen školní neúspěšností. Může 

se uzavřít do sebe. Potíže žáků s dyslexií přetrvávají i v období dospívání. U žáků jsou 

zaznamenány obtíže i na střední škole, které se vyznačují především zvláštní pozicí během 

čtení, obtížemi při opisování záznamů z tabule či obtížemi s porozuměním a naučením se 

specifických pojmů. Dále se u žáků mohou objevit potíže s přeskakováním řádků během čtení 

nebo potíže se správnou výslovností u složitějších slov. Žákům s dyslexií dělá problémy 
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dekódování různých typů písma a práce s místem na papíře při psaní. Rovněž se mohou tito 

studenti hůře soustředit. Často si neumí poradit s organizací času, obtížněji se zařazují do 

kolektivu nebo mívají obtíže v mezilidských vztazích. Dyslexie přetrvává až do dospělosti, 

proto by každý takový jedinec měl pečlivě zvolit vhodný typ profese, ve které by jeho obtíže 

nebyly příliš velkou komplikací (srov. Bartoňová 2010, 2012; Zelinková, 1994, 2009; 

Jucovičová, Žáčková, 2014).  

Co se týče pohledu na dyslexii napříč světovými jazyky, vyšlo najevo, že jsou zde jisté 

odlišnosti projevů dyslektických obtíží v závislosti na charakteru a gramatické struktury 

daného jazyka. Mezinárodně uznávaný psycholog a konzultant G. Reid, který se zaměřuje 

především na oblast vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení, považuje největší 

úskalí v rozdílech zvukové a písemné podoby písmen, čímž je zrovna anglický jazyk typický. 

Dále uvádí, že jasnost čteného textu je pro schopnost dekódování písmen velmi důležitá. 

Odlišná výslovnost tuto dovednost znesnadňuje.  

Reid odkazuje na výsledky výzkumů zaměřených na tuto skutečnost, které jeho tvrzení 

zřetelně potvrzují. Například výzkum uskutečněný v roce 2004 odborníky se jmény Everatt, 

Smythe, Ocampo a Gyarmathy byl proveden se skupinami žáků z Anglie a z Maďarska, kdy 

žáci měli číst poezii a říkanky v jejich jazyce, přičemž žáci s anglickým rodným jazykem měli 

méně spolehlivé výstupy než žáci maďarské národnosti. Obě skupiny žáků byly na obdobné 

úrovni ve čtenářské gramotnosti. Dále se Reid zmiňuje o obdobných závěrech, které byly 

zjištěny v rámci testování žáků, kteří pocházejí z dvojjazyčných rodin. V návaznosti na 

zmíněné poznatky upozorňuje na nutnost promítnout tyto zvláštnosti do vyšetřovacích testů 

zaměřených na stanovení úrovně dyslexie, kdy v rámci mezinárodního srovnávání by mohly 

být státy s obtížněji čitelnou formou jazyka v nevýhodě (Reid, 2019). 

Pedagogická intervence u žáků s dyslexií musí být cílená a dlouhodobá. Mnohdy je 

pro žáky velmi těžké spolupracovat při dlouhodobé intervenci, přičemž pokroky bývají 

viditelné často jen po malých krůčcích. Bývá to psychicky velmi náročný a dlouhodobý 

proces pro všechny zúčastněné. Velmi podstatný je individuální a komplexní přístup ke 

každému jedinci s dyslektickými obtížemi, který se odvíjí na základě jeho konkrétních potřeb. 

Jak Bartoňová uvádí: „V současnosti se setkáváme s tendencemi oprostit se od definic 

zaměřených na vysvětlení poruchy a definovat problém na základě potřeb dítěte, jako celkový 

proces přístupu k němu“ (Bartoňová, 2010, s. 12). Na základě doporučení pedagogicko-

psychologické poradny či speciálně pedagogického centra je uskutečňováno vzdělávání žáka 

se SPU. Při reedukaci poruch souvisejících s osvojováním čtení musí být soustředěnost 

upírána na techniku čtení a na porozumění obsahu textu. Pozornost je zaměřena především na 
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rozvoj funkcí vnímání, na rozvoj funkcí v motorické oblasti a na rozvíjení řečových 

dovedností. 

Čtení by mělo být procvičováno pravidelně, nejlépe denně po dobu deseti minut. Tato 

doba může být rozdělena na kratší úseky. Je podstatné zaměřit se především na porozumění 

obsahu textu a klást otázky k obsahu textu. Je nutné postupně vést žáka, aby byl schopen 

převyprávět přečtený text vlastními slovy. Při nácviku čtení by měla být používána záložka 

pro lepší orientaci v textu. Je vhodné podporovat kladný vztah k této činnosti například 

výběrem knih se zajímavým a zábavným obsahem. Žák by měl mít ze čtení radost. Rovněž by 

měl být brán zřetel k velikosti písma. Pro dyslektické žáky je vhodné tzv. obrázkové čtení, 

kde je text doplněn obrázky. Existují knihy (texty) určené přímo pro dyslektiky.  

Při nácviku dekódování, vyvození a fixace konkrétních písmen je nezbytný tzv. 

multisenzorický přístup, kdy je žákovi umožněno vnímat dané písmeno více smysly najednou. 

Vhodné je modelování písmen, dokreslování písmen, hledání písmen ukrytých v obrázcích. 

K tomu se používá například obrázková abeceda, hraní písmenkového pexesa či navlékání 

korálků s písmenky. Pro upevňování prostřednictvím haptického vnímání se používají 

vyřezaná písmena z tvrdšího materiálu. Upevňování tvaru písmen může být rovněž 

realizováno pomocí různých pohybových her. 

Při fixaci jednotlivých písmen je nutné se soustředit na tvarově podobná písmena. 

Používají se různá přirovnání, například písmeno „b“ má bříško, písmeno „d“ má kulatá záda 

a podobně. Při upevňování tvaru písmen se mohou používat různé druhy cvičení zaměřené na 

dokreslování písmen, kroužkování písmen v textu, barevné odlišení tvarů písmen a podobně. 

K těmto činnostem lze využívat speciální pracovní listy nebo čtenářské tabulky. 

Při procvičování spojování písmen v jednotlivé slabiky, je velmi důležitá práce s názornými 

pomůckami, jako jsou kostky s jednotlivými písmeny, průhledné plastové kapsy s písmeny, 

dyslektické okénko či postřehovací karty. Při slabikování je nezbytné propojit činnost 

s pohybem, žák by měl při čtení tvořit oblouky prstem. Při spojování slabik do slov 

postupujeme obdobně, přičemž se velmi doporučuje používání dyslektického okénka. Při 

čtení delších úseků je nutné používat texty s krátkými jednoduchými větnými celky a předem 

jednotlivá slova s žákem projít a nacvičit je. Po celou dobu reedukace čtení nesmí být 

opomenuta zásada přiměřenosti.  

Při nácviku čtení jsou používány různé metodické postupy, které se používají dle 

konkrétních dyslektických obtíží nebo se různě kombinují. Jednotlivé metody podrobněji 

popisuje Bartoňová. Mezi tyto metody patří metoda obtahování, při které je soustředěn důraz 

na rozvoj zrakových a pohybových funkcí, kdy žák jednotlivá písmena ve slově obtahuje 
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prstem a zároveň čte písmena nahlas tak dlouho, dokud nedojde k úspěšnému zvládnutí 

činnosti. Metoda Fernaldové se používá u jedinců, kteří dobře čtou, ale jejich tempo je 

pomalé. Při této metodě se určí text přibližně o deseti řádcích, který si čtenář nejdříve přelétne 

zrakem a zároveň tužkou podtrhne pro něj obtížná slova, podtržená slova si jedinec v klidu 

přečte. Až po této přípravě začne jedinec číst daný text. Metoda postřehování spočívá 

v ukazování jednotlivých písmen, slabik či slov v krátkých časových intervalech, kdy jsou 

nároky postupně zvyšovány. Velmi rozšířenou a poměrně spolehlivou metodou je čtení se 

záložkou, kdy je používána různými způsoby dle aktuálních potřeb jedince. Při metodě zvané 

Čtení v duetu čte učitel text spolu s žákem, kdy je jeho čtení výrazné a zřetelné. Přičemž se 

žák snaží tomuto čtení vyrovnat. Touto metodou jsou redukovány špatné čtenářské návyky. 

Metoda dublového čtení je používaná u žáků s nepřesným čtením, kdy žák čte text nahlas 

těsně za učitelem. U metody globálního čtení je procvičováno dekódování shluku písmen, 

kdy je běžný text čten třikrát. Poprvé je text předkládán celý, poté s vynechanými 

jednotlivými písmeny a nakonec chybí celá slova. Tuto metodu je nutné požívat pokud možno 

denně, po dobu dvou měsíců, aby byla efektivní (Bartoňová, 2012). Nejdůležitějším aspektem 

čtení je porozumění obsahu přečteného textu, což je nevýznamnějším cílem celé reedukace 

žáků se čtenářskými obtížemi. Schopnost porozumět textu je velmi důležitá pro další 

vzdělávání a to ve všech odborných oblastech (srov. Bartoňová 2010, 2012;  Zelinková, 1994, 

2009; Jucovičová, Žáčková, 2014). 

 

2.4 Dysgrafie a dysortografie, projevy ve výuce, pedagogická intervence 

Dysgrafie je v odborné literatuře definována jako porucha, která postihuje grafickou 

podobu písemného projevu především jeho čitelnost a celkovou úpravu (Zelinková, 2009). 

Tato porucha často souvisí s nesprávnou funkcí jemné i hrubé motoriky nebo může být 

narušena funkce automatizace pohybů či senzoricko-motorická funkce. Dysgrafii mohou 

ovlivňovat i poruchy zrakového vnímání a prostorové orientace či obtíže s pamětí, 

představivostí, pozorností nebo poruchy vnímání rytmu. Dysgrafické obtíže se také často 

vyskytují v souvislosti s nevyhraněnou či zkříženou lateralitou. Příčinami těchto obtíží jsou 

vnitřní poruchy funkcí motorických drah, které vedou signály z receptoru do mozku a zpět 

k výkonnému orgánu (Jucovičová, Žáčková, 2014). Dysgrafie se projevuje obtížně čitelným 

až nečitelným písmem, častým škrtáním a přepisováním. Velikost písma bývá nepřiměřená 

standardu. Žák má potíže se zapamatováním či vybavením si tvaru písmen, přičemž tyto 

potíže se vyskytují i ve vyšších ročnících. Psaní je pro jedince velice únavné a tempo je velmi 
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pomalé. Často dochází k záměně zvukově podobných hlásek např.: h-ch, b-p, d-t či k záměně 

ostrých a tupých sykavek š-č-ž/s-c-z. nebo se objevují tzv. sykavkové asimilace, které mohou 

souviset s vadou řeči. U dysgrafiků se také často objevuje nesprávný úchop psacího náčiní. 

Dysgrafie se nejvíce projevuje v rámci českého jazyka, ale jisté komplikace způsobuje i při 

matematice nesprávným zapsáním příkladu nebo nepřehlednou úpravou, díky níž snadno 

dojde k chybnému výpočtu, například u písemného násobení. Žáci trpící dysgrafií mívají 

rovněž obtíže při rýsování zejména s nepřesností, s dodržením tvarů a s neestetickým 

vzhledem splněného úkolu. Dysgrafické potíže způsobují komplikace i v ostatních 

předmětech, kdy jsou vědomosti ověřovány pomocí písemného projevu. Tito žáci mají 

mnohdy horší výsledky, které neodpovídají jejich skutečným znalostem. 

Při pedagogické intervenci je nutné dodržovat individuální a komplexní přístup. 

Jednotlivé úkoly by měly být atraktivní, časově přiměřené a měly by být prováděny 

pravidelně a dle zásady posloupnosti. U žáků s dysgrafií je v rámci intervence věnována 

značná soustředěnost na cvičení pro rozvoj jemné a hrubé motoriky.„Jejich cílem je zpevnit 

potřebné svalstvo ruky, uvolnit nežádoucí svalové napětí, zdokonalit pohybové dovednosti a 

souhru jednotlivých pohybů, případně jejich propojení s ostatními smysly (zrakem apod.)“ 

(Jucovičová, Žáčková, 2014, s. 102). Zde má pedagog ale i rodič na výběr nepřeberné 

množství atraktivních a zábavných činností. Jako je manipulace s různorodým materiálem, 

například práce s nářadím, práce na zahradě, uklízení, věšení prádla, skládání prádla a 

vyrábění různých výrobků pomocí lepení, stříhání, skládání, kreslení či vybarvování. Zároveň 

jsou vhodné různé ruční práce jako vyšívání, pletení, háčkování, navlékání korálků a jiných 

dutých předmětů. Neměla by být opomenuta práce s hmotou, například s modelínou, 

keramickou hlínou či s těstem. Nejen pro chlapce může být zajímavá práce se stavebnicemi, 

jako jsou Lego, Merkur, Seva aj. Hraní loutkového či stínového divadla rovněž vyžaduje 

zapojení pohybů souvisejících s jemnou a hrubou motorikou. 

Dalším důležitým prvkem intervence je nácvik grafomotorických schopností, kdy je 

pozornost zaměřována na rozvoj a podporu hrubé motoriky, především v pohybu celého těla, 

například v rámci chůze po kruhu, nápodobou pohybů zvířat, různými míčovými hrami, 

skoky. U procvičování jemné motoriky je soustředěnost upírána především k ruce, mluvidlům 

a očním pohybům. Je trénována pohybová paměť, automatizace, motorická a senzomotorická 

koordinace a v neposlední řadě percepčně-kognitivní dovednosti. V rámci grafomotorického 

nácviku je dbáno na správné držení psacího náčiní a na uvolněnost celé ruky pro psaní, 

zároveň se pozornost zaměřuje na zvládnutí jednotlivých písmen bez chyb a na zlepšení 

kvality písma. Zároveň by nemělo být opomíjeno uvolňování psychického a fyzického napětí.  
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V rámci uvolňování horní končetiny je nezbytné se postupně soustředit na její 

jednotlivé části. Při uvolňování ramenního kloubu mohou být použity různé krouživé pohyby 

či nápodoba různých činností. U uvolňování loketního kloubu se používají obdobné cviky, jen 

vlastní pohyb vychází z lokte. V rámci uvolňování zápěstí se kromě klasického kroužení 

mohou zařadit drobné manipulační práce s různým materiálem. U uvolňování prstů je vhodné 

kmitání, ťukání, křížení či kroužení. Rovněž je doporučováno měnit polohy celého těla při 

psaní. Při nácviku psaní je vhodné střídat různé pomůcky ke psaní, jako jsou například křídy, 

různé štětce, mokrá houba. U používání klasického náčiní jako jsou tužky, pastelky, pera nebo 

fixy se musí dbát na dostatečné ořezání a kvalitu psacích potřeb, aby jejich stopa byla 

výrazná, aniž by vyžadovala silnější přítlak, který je u reedukace dysgrafie nežádoucí. Žák 

může kreslit i psát prstem či celou dlaní do různých materiálů. Rytmizace přispívá 

k plynulejším pohybům a ke snadnějšímu zapamatování tvaru konkrétních písmen. Při 

nácviku psaní je vhodné se soustředit na úkony jako je osvojení a zapamatování si tvarů 

jednotlivých písmen. Soustředěnost by měla být zaměřena na dílčí školní úkony, jako je opis, 

přepis a diktát. Přičemž diktát bývá pro žáky s dysgrafií nejobtížnějším úkonem z oblasti 

písemného projevu. 

K osvojení a zapamatování tvarů jednotlivých písmen je možné využívat spoustu 

didaktických pomůcek. Nejčastěji je využívána obrázková abeceda, písmenkové pexeso, 

obrázkové karty s písmeny, reliéfní písmena, míč s písmeny, písmenková razítka či různé 

didaktické tabulky s písmeny. Písmena může žák modelovat, obkreslovat, zvětšovat, 

zmenšovat, vyhledávat v textu a podobně. Po zvládnutí jednotlivých písmen se postupně 

přechází k nácviku slabik a později slov, kdy je doporučováno se ke psaní písmen vracet.  

U opisu je nejčastěji opisováno z psacího písma, pokud žáci píší jiným písmem, opisují text 

v daném typu písma. Zároveň je nezbytné procvičovat a rozvíjet zrakové vnímání, které je u 

této činnosti velmi podstatné. Přepis je obtížnější, jelikož se jedná o změnu formy písma. 

Žákům může být poskytnuta přehledná tabulka tvarů písmen. U nácviku diktátu je snaha 

úkony rozfázovat, kdy je předem každé slovo rozebráno jak tvarově, tak gramaticky a až poté 

napsáno. Rychlost diktátu je uzpůsobena tempu žáka. Při opravě textu je nutné žákovi 

pomáhat, diktát je trénován nejprve ve formě písmen, slabik, slov a následně celých vět. 

Dysortografie je definována jako specifická porucha pravopisu. Jejíž příčiny 

objasňuje Jucovičová spolu s Žáčkovou takto: „Vzniká na podkladě poruchy fonematického 

sluchu, narušena je sluchová percepce, zejména schopnost sluchového rozlišování, schopnost 

sluchové analýzy a syntézy, sluchová orientace i sluchová paměť. Problematické bývá i 

vnímání rytmu a schopnost jeho reprodukce. Děti s dysortografií mívají v důsledku výše 
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uvedených obtíží často zhoršený jazykový cit. Obtíže se prohlubují, je-li přítomna i porucha 

koncentrace pozornosti“ (Jucovičová, Žáčková, 2014. s. 23). Dříve se považovaly za hlavní 

projevy tzv. specifické dysortografické chyby. Avšak praxe ukázala, že se jedná i o potíže 

s osvojováním a aplikací gramatických jevů. Přičemž příčiny obou zmíněných skupin jsou 

odlišné. Tudíž musí být odlišný i postup při reedukaci, upozorňuje Zelinková a zároveň uvádí 

příčiny jednotlivých skupin podrobněji: „Specifické dysortografické chyby jsou ovlivněny 

především nedostatečně rozvinutým sluchovým vnímáním, vnímáním a reprodukcí rytmu, 

chápáním obsahu psaného textu, popř. nedostatečným rozvojem grafomotoriky. Chyby, které 

postihují aplikaci gramatických pravidel, jsou ovlivněny nedostatečným rozvojem řeči, 

především jazykového citu, nedostatečným osvojením systému mateřského jazyka. Společnými 

příčinami mohou být poruchy soustředění, oslabení paměti, zvláště pak pracovní paměti, 

poruchy procesu automatizace. I zde může hrát negativní roli grafomotorika, pomalé 

pracovní tempo“ (Zelinková, 2009, s. 100). 

Za specifické dysortografické chyby je považováno především vynechávání 

jednotlivých písmen, slabik či rovnou celých slov. Také se objevují potíže se psaním 

diakritických znamének, přidáváním písmenek, přesmykováním slabik či potíže se psaním 

zvukově podobných hlásek, například hřib (b-p). Rovněž se objevují nesnáze s rozlišováním 

měkkých a tvrdých slabik, nebo psaní jednotlivých slov dohromady. Diktáty jsou pro žáky 

s dysortografickými obtížemi nejtěžší, ale značná chybovost se může objevit i v opisu či 

přepisu. 

V rámci pedagogické intervence v oblasti specifických dysortografických chyb je 

nutné se vždy zaměřit na konkrétní problém. Při vynechávání písmen je narušena schopnost 

analýzy a syntézy slov, kdy je nutné tuto schopnost rozvíjet například prostřednictvím 

skládání slov z písmen vyrobených z různých materiálů, hraním písmenkového domina, 

luštěním křížovek, hledáním chybně napsaných písmenek ve slovech. Také je možné využívat 

různé didaktické hry. Dále je potřeba s žákem provádět nácvik určování jednotlivých písmen 

ve slově na různých pozicích a trénovat rozdělování slov na jednotlivé slabiky. Postupně je 

žák veden, aby si jednotlivá slova diktoval sám. Výše uvedené formy cvičení jsou vhodné i 

pro nácvik při obtížích s vynecháváním celých slabik či slov, kdy se místo hlásek využívají 

slabiky. Při nesprávném používání diakritických znamének je nejčastěji využíván tzv. bzučák 

obdobně jako u žáků s dysgrafií. Rovněž existuje řada pracovních listů, které jsou zaměřeny 

na doplňování znamének, na výběr správné možnosti či na různé zvýrazňování znamének. 
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Při nácviku rozlišování zvukově podobných hlásek je často používáno hmatové či 

barevné rozlišení. Zároveň je nutné s žákem trénovat tvoření množného čísla nebo jiných 

tvarů slov, kdy za neznělou hláskou bude samohláska. Pokud se žák zároveň potýká i s vadou 

řeči, bývá tento nácvik ještě obtížnější. Při nácviku rozlišování měkkých a tvrdých slabik jsou 

často cvičení doprovázena hmatovým rozpoznáváním. Nejčastěji jsou využívány molitanové 

míčky pro měkké slabiky a tenisové míčky pro slabiky tvrdé. U rozlišování by se měl 

pedagog snažit o taková cvičení, kde může žák rozdíly vnímat více smysly najednou. Zde je 

rovněž vhodné využívat dyslektické čtenářské tabulky. Pokud má žák obtíže se stanovením 

hranice slov a má tendence psát slova dohromady. Často se používají cvičení, kdy jsou celé 

věty napsány v celku a žák je má rozdělovat, ať už stříháním či barevným vyznačením. 

Rovněž je nutné žáky naučit správně rozlišovat předložky a vést je k sebekontrole. U žáků 

s dysortografickými obtížemi je rovněž doporučováno zaměřit se na rozšiřování slovní zásoby 

a na porozumění mluvenému či psanému slovu. 

Potíže s osvojováním gramatických pravidel se ukazují v rámci gramatických 

cvičení, kdy běžným způsobem probraný jev neumí žák patřičně používat. Zde je nutné 

procvičování daných jevů v doplňovacích cvičeních a používání karet s gramatickými 

přehledy či různých didaktických pomůcek a her (srov. Jucovičová, Žáčková, 2014; 

Zelinková, 2009). 

 

2.5 Dyskalkulie a její projevy ve výuce, pedagogická intervence 

Dyskalkulie je definována jako porucha osvojování matematických dovedností. Jedinec 

trpící touto specifickou poruchou se vyznačuje výraznými potížemi v chápání číselných 

pojmů. Rovněž mu činí problémy provádět matematické operace (Zelinková, 2009). „Je to 

porucha multifaktoriálně podmíněná, vzájemně se zde kombinuje působení příčin 

organických, psychických, sociálních a didaktických. Neexistuje ani celistvá matematická 

schopnost. Při řešení matematických úloh se uplatňuje faktor verbální, související s řečí 

mluvenou i psanou, faktor prostorový (psané úkoly, geometrie), usuzování (matematická 

logika), faktor numerický a další. Proto se setkáváme s různými formami dyskalkulií, které 

vyžadují různé postupy při reedukaci“ (Zelinková, 2009, s. 111). Dyskalkulie se může ve 

výuce projevovat obtížemi s aritmetickými výpočty, potížemi při řešení slovních úloh, 

nedostatky v oblasti numerických představ, obtížemi při řešení geometrických úloh a 

podobně. Rovněž může docházet k častým chybám ve výpočtech a k obtížím s následným 

vyhledáváním učiněných chyb (Bartoňová, 2012). 
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V rámci pedagogické intervence je s žáky s dyskalkulií velmi důležité pracovat s časem, 

s názorností a strukturalizací početních úkonů. Je důležité dělit početní úlohy na jednotlivé 

dílčí kroky. Témata slovních úloh by měla být nějakým způsobem dítěti blízká. K základním 

početním operacím jsou využívány drobné předměty (kostky, knoflíky, víčka, fazole a jiné). 

Při převádění jednotek je nutné mít možnost používat daná měřidla v souvislosti s převáděním 

jednotek dané veličiny. Vhodné je používat mazatelné tabulky pro různé náčrty a pomocné 

výpočty. Při reedukaci dyskalkulie se pedagog zaměřuje na rozvoj číselných představ, 

utváření pojmu číslo a chápání základních operací. Dále se snaží rozvíjet kompetence k řešení 

problémů. Je nutné slovně provádět žáka při řešení početních úkonů, pokládat cíleně 

zaměřené otázky, rozebírat s ním daný úkol a pokusit se jej doplnit vhodnými obdobnými 

příklady, je možné využívat různé didaktické hry, pomůcky či počítačové programy (srov. 

Bartoňová, 2012; Zelinková, 2009). 
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3 Inkluzivní vzdělávání 

3.1 Definice pojmu inkluze a inkluzivní vzdělávání 

V současné době jsou termíny inkluze a inkluzivní vzdělávání velmi často používány 

v kontextu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dříve se v souvislosti se 

vzděláváním těchto žáků hovořilo spíše o integraci jedinců do běžných škol, tedy o jejich 

zařazení do běžného vzdělávacího proudu. Postupem času se na základě vývoje názorů, 

zkušeností odborníků, zhodnocení integrace a poznatků přešlo k inkluzivnímu přístupu, tedy 

připravenosti běžných škol na vzdělávání žáků s různorodým znevýhodněním.  

Takový přístup je založen především na inkluzi. Je nutné zdůraznit, že „Inkluze není jen 

optimalizovaná a rozšířená integrace. Jedná se o koncept, podle kterého by všechny děti měly 

navštěvovat třídy hlavního vzdělávacího proudu, a to bez ohledu na stupeň postižení“ 

(Hájková, Strnadová, 2010, s. 12). Stanovisko Bartoňové tuto definici potvrzuje a zároveň 

rozšiřuje: „Existují dva aspekty dokazující, že inkluze stojí mimo integraci: inkluze se netýká 

pouze speciálních vzdělávacích potřeb, ale všech aspektů, které s sebou přináší rozdílnost. 

Zejména těch, které dělají lidi zranitelnými a vyčleňují je ze vzdělávání či sociální reality“ 

(Bartoňová, 2013, s. 20). Zároveň uvádí dva druhy definice pojmu inkluze: popisnou a 

předpisující. Popisná definice přináší informace o variabilitě provedení inkluze a o jejím 

uvedení do praktického života. Předpisující definice ukazuje účel i cíle využití inkluze a 

způsoby využívání pro ostatní. Pro školský vzdělávací systém jsou podstatné oba pohledy 

(Bartoňová, 2013).  

Podstatou inkluzivního vzdělávání je umožnění zúčastnit se výchovně vzdělávacího 

procesu v běžném proudu všem žákům takovým způsobem, aby měli příležitost dosahovat 

školního úspěchu a sociálního rozvoje. Z toho vyplývají pro pedagogy požadavky, které 

specifikuje Bartoňová: „Na základě nároku na inkluzivní vzdělávání by měl být učitel schopen 

identifikovat speciální potřeby, zájmy a schopnosti žáků, a připravit pro ně takové učební a 

podpůrné nabídky, které by byly přiměřené jejich schopnostem“(Bartoňová, 2013, s. 21). 

Zároveň by měla být do výuky zařazována taková témata, která s inkluzí souvisejí, například 

z multikulturní sféry nebo seznamovat žáky s různými typy tělesných postižení s ohledem na 

jejich věk. V globálním měřítku by jednotlivé školy měly být připraveny okamžitě přijmout 

žáka s jakýmkoliv znevýhodněním. Nejedná se pouze o organizační a pedagogická opatření, 

ale i o odstraňování bariér v budovách škol. V zájmu každé školy by mělo být utvořit 

nejoptimálnější podmínky pro případné přijetí všech žáků bez ohledu na jejich handicap či 
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míru potřeby podpůrných opatření (srov. Bartoňová, 2013; Bartoňová, Vítková, 2018; 

Hájková, Strnadová 2010; Havel, Fialová, 2010). 

Rozsah podpůrných opatření je stanoven na základě individuálních potřeb každého 

žáka, je rozlišena mírná, zvýšená a intenzivní potřeba podpůrných opatření. Co se týče 

rozsahu mírných opatření, mohou být upraveny učební materiály, pozměněn styl hodnocení 

či použity kompenzační pomůcky jak v rámci výuky, tak i v domácí přípravě. Zvýšený 

rozsah podpůrných opatření představuje provedení úprav ve výukových postupech se 

zařazením reedukace a pravidelné posouzení nastavených opatření a případná jejich 

aktualizace dle stavu žáka.  

Intenzivní potřeba podpůrných opatření spočívá ve výrazných úpravách vzdělávací 

strategie včetně navýšení personální a materiální podpory s důrazem na značnou spolupráci 

všech zúčastněných tohoto edukačního procesu (Hájková, Strnadová, 2010). Zavádění 

inkluzivních opatření do běžného školního prostředí vyžaduje důkladné zhodnocení stávající 

situace, nastavení potřebných změn a časové rozvržení realizace naplánované strategie tak, 

aby vše bylo uchopeno komplexně a proveditelně. K úspěšnému společnému vzdělávaní je 

nezbytná podpora nejen ze strany zřizovatele školy, ředitele školy a jednotlivých 

pedagogických pracovníků, ale i shodné hodnotové pojetí různorodého složení lidské 

populace ze strany rodičů a blízkého veřejného okolí škol. Cílem je jít společnou cestou. Bez 

kooperace je uskutečnění inkluzivního vzdělávání ohroženo neúspěchem, který může mít 

neblahý dopad na všechny zúčastněné.  

Inkluzivní pojetí pojímá různorodost jako prostředek k obohacení celé společnosti, což 

má své humánní, právní a pragmatické opodstatnění (Bendl in Hájková, Strnadová 2010, s. 

43). Míra a forma zajištění střetávání žáků s různorodostí a s tím spojené získávání 

zkušeností, svým způsobem, charakterizuje inkluzivní školu. Různorodost může vyplývat z  

kulturních, etnických, jazykových, rodových, věkových, temperamentních odlišností či dle 

úrovně kognitivních a mentálních schopností. Charakter jednotlivých odlišností se zároveň 

promítá do nastavení podpůrných opatření v rámci společného vzdělávání.  

Kulturními a etnickými aspekty se zabývá interkulturní pedagogika, jejímž cílem by 

mělo být vedení žáků k toleranci a k podpoře rovnoprávné interakci v rámci mezikulturních 

vztahů a posílení vývoje svého kulturního původu. Velmi důležité je zvolení nejvhodnějších 

forem a metod výuky, aby nedocházelo k znectění či zkreslení dané kultury. 

Žáci s odlišným mateřským jazykem vyžadují především specifický přístup z hlediska 

výuky českého jazyka, nejlépe jako jazyka cizího. Výuku takových žáků zároveň velmi 

ovlivňuje postoj žáka ke vzdělávání, pokud se jedná o nemotivovaného žáka, může jistá 
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problematičnost žáka ztížit celou situaci. Na místě je individuální přístup dle úrovně znalosti 

českého jazyka, délky pobytu v České republice či místa narození a dle zkušeností s českým 

jazykem. Zároveň je nutné zohlednit charakter osobnosti žáka a jeho úroveň kognitivních 

schopností.  

Rozdělování žáků na základě pohlaví by mělo být považováno za nevhodné nejen 

v souvislosti s inkluzivním vzděláváním, ale i vzhledem ke změnám odehrávajících se 

v profesní a politické oblasti na území České republiky, kde jsou rozdíly mezi pohlavími 

postupně stírány. V některých předmětech, ve kterých se může uplatnit preference z důvodu 

pohlaví, je spíše preferováno nastavení volitelnosti ze skupiny takových předmětů, například 

ve sportovních kroužcích. Věková odlišnost není v současné době příliš často ve výuce 

uplatňována především z důvodu rozčlenění rozsahu učiva na jednotlivé ročníky, což 

koresponduje s poznatky vývojové psychologie. I když současné rozdělení učiva na jednotlivá 

období daného stupně vzdělávání by tomu mohlo být nápomocno, což by vyžadovalo 

důmyslnou organizaci, spolupráci a propojenost výuky jednotlivých pedagogů v daných 

ročnících, což na větších školách může činit značné obtíže. Touto cestou se zabývají některé 

alternativní směry. V běžném vzdělávacím proudu je nutné vnímat naplňování rozvoje 

sociálních kompetencí žáka v různých věkových společenských skupinách především v rámci 

jeho volného času a rodinného života, a podporovat jej. 

Inkluzivní ošetření odlišností vyplývajících z různé úrovně kognice a mentality, 

klade na pedagogickou přípravu výuky vysoké nároky. Je nutné brát v potaz mnoho aspektů, 

které kognitivní úroveň ovlivňují, především rodinné prostředí, různorodou úroveň 

rozumových schopností v jednotlivých výukových předmětech a respektovat individuální 

tempo žáka při osvojování nových poznatků a dovedností (srov. Bartoňová, Vítková, 2018; 

Hájková, Strnadová, 2010; Lechta, 2012). Funkční zkoordinování podpůrných opatření 

s nastavením vhodné míry, s charakterem odlišností a s individualitou osobnosti žáka 

poukazuje na stav a kvalitu inkluzivního vzdělávání. 

 

3.2 Legislativní rámec vzdělávání 

Pojmem vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí takové 

vzdělávání, které umožňuje dosáhnout vzdělání dle rovnoprávného přístupu jedincům, kteří 

ke svému vzdělávání potřebují podpůrná opatření. Vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami je stanoveno školským zákonem v § 16, v odst. 1 je uvedena definice 

žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. V dalších odstavcích jsou vyjmenována 
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jednotlivá podpůrná opatření, mezi nimiž je například úprava organizace výuky, úprava 

obsahu učiva a očekávaných výstupů, podpora asistenta pedagoga. Jednotlivá podpůrná 

opatření jsou odstupňována stupni od 1 do 5, dle míry potřebné odborné pedagogické 

podpory. Rozhodnutí o podpůrných opatřeních prvního stupně je plně v kompetenci školy, 

realizace opatření od druhého do pátého stupně musí být doporučena školským poradenským 

zařízením. Dále § 16 v odst. 9 a 10 vymezuje pravidla pro zřizování škol, tříd, oddělní či 

žákovských skupin určených pro vzdělávání žáků, jejichž postižení jsou závažnějšího 

charakteru, a u kterých byla podpůrná opatření vyhodnocena jako nevyhovující, zároveň 

specifikuje jednotlivá postižení žáků či jejich kombinace (školský zákon). 

Vyhláška č. 27/2020 Sb. vymezuje pravidla pro vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Při postupech, které vyhláška upravuje, je nutné zohledňovat názory 

a postoje daného žáka související s jeho vzděláváním samozřejmě s přihlédnutím k jeho věku 

a úrovně vývoje. Veškeré úkony související s plněním vyhlášky č. 27/2020 Sb. by neměly být 

v rozporu se zájmem žáka včetně organizace vzdělávání těchto žáků a postupů souvisejících 

se zahájením, realizací a hodnocením poskytování podpůrných opatření. Dále tato vyhláška 

definuje podpůrná opatření dle daného stupně pedagogické podpory. Upravuje podmínky pro 

vypracování individuálního vzdělávacího plánu, především vymezuje jeho obsah, stanovuje 

podmínky realizace, možnosti úprav a termíny aktualizace. Uvedené kroky zajišťuje ředitel 

školy ve spolupráci se školským poradenským zařízením. Vyhláškou je zároveň ošetřeno 

vzdělávání žáků, kteří k dorozumívání nepoužívají mluvenou řeč ale jiný komunikační 

systém. Žákům může být poskytnuta možnost využití tlumočníka českého znakového jazyka 

či přepisovatele pro neslyšící dle jejich výběru daného komunikačního systému. Zároveň blíže 

specifikuje pravidla pro vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona. Veškeré 

potřebné přehledy, tabulky a šablony k formulářům jsou uvedeny v přílohách této vyhlášky 

(vyhláška č. 27/2020 Sb.). 

Dalším důležitým předpisem, který legislativně vymezuje vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, je vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských 

služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v novele č. 197/2016 Sb., definuje 

jednotlivá školská zařízení, jejich účel, průběh a pravidla pro poskytování poradenských 

služeb žákům, jejich rodičům a školám. Rovněž specifikuje jednotlivé charakteristiky poraden 

a center. Vyhláška stanovuje povinnosti jednotlivých školských zařízení, oprávnění 

k rozhodování o poskytování podpůrných opatření a náležitosti potřebné dokumentace. Dále 

stanovuje opatření v rámci poskytování, zajišťování sledování a hodnocení poradenských 

služeb, která jsou poskytována školním poradenským pracovištěm, které je zřízeno školou 
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a také vyhláška specifikuje personální obsazení tohoto pracoviště (vyhláška č. 72/2005 ve 

znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.). 

Současná legislativa podporuje inkluzivní vzdělávání tím, že umožňuje žákům se 

specifickými vzdělávacími potřebami společné vzdělávání. Což je ošetřeno prostřednictvím 

nastavení pravidel o poskytování podpůrných opatření dle individuálních potřeb žáků 

a dalších okolností, které mají na vzdělávání vliv. Skutečná realizace a uvedení legislativních 

předpisů do praxe závisí na spolupráci žáka, jeho rodiny, školy a školských poradenských 

zařízeních. Inkluzivní vzdělávání musí být podpořeno nejen legislativou ale i školami, 

školskými poradenskými zařízeními, veřejností, žáky a rodiči. Aby mohlo být 

zajištěno efektivní a správné fungování inkluzivního vzdělávání, je velmi důležitá spolupráce 

uvedených subjektů. 

 

3.3 Současné trendy v rámci společného vzdělávání 

Za posledních deset let došlo v České republice k výraznému posunutí v oblasti 

inkluzivního přístupu pozitivním směrem. K posunu značně přispěly legislativní změny, které 

upravují vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci běžného 

vzdělávacího proudu. Zároveň se upouští od užívání lékařské terminologie a pozornost se 

zaměřuje na nastavení vhodné pedagogické péče a poskytnutí takových podpůrných 

opatřeních, která pomohou žáku rozvíjet jeho oslabené schopnosti a posílit jeho silné stránky 

v edukační oblasti. Současně se značně rozšířilo zajišťování dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků ve speciální pedagogice a je školami podporováno. Materiální 

vybavenost českých škol kompenzačními pomůckami, speciálními počítačovými programy 

a učebnicemi se neustále zlepšuje. Situace je rozdílná v jednotlivých krajích v rámci České 

republiky, kdy inkluzivní vzdělávání ovlivňují politické, ekonomické, demografické a sociální 

podmínky dané lokality. Postupně je zkvalitňována evaluace inkluzivního vzdělávání, která 

mimo jiné vede k zajištění odpovědnosti jednotlivých škol za inkluzivní přístup v edukaci. 

Kvalitu inkluze lze zhodnotit na základě ukazatelů, které jsou zpracovány mnoha odborníky, 

například Adamus (2015) zpracoval evaluační nástroje k hodnocení kvality inkluzivní školy. 

Jednotlivé ukazatele hodnotí kvalitu společného vzdělávání a zároveň nastiňují současné 

trendy, které se v rámci společného vzdělávání vyskytují ve třech hlavních sférách: v kultuře, 

v politice a především v praxi (srov. Hájková, Strnadová, 2010; Adamus, 2015; Lechta, 

2012). 
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V kultuře se jedná především o budování komunity prostřednictvím podpory 

partnerských vztahů mezi rodiči a pedagogy a zapojování rodičů do výuky, například při 

realizaci projektových dnů, či v rámci přednášek vedených rodiči o konkrétním zaměstnání či 

akce rodiče čtou dětem ve škole atd. Většina současných škol se snaží podporovat 

sebedůvěru, seberealizaci žáků a jejich uplatnění i v jiných oblastech než jen v rámci edukace, 

například ve sportu. Také podporují všeobecný optimismus ve škole prostřednictvím 

budování zdravých vztahů mezi spolužáky, mezi pedagogy a v interakci žáků s učiteli. 

Podpora vzájemné komunikace mezi pedagogy, snaha o udržení profesní úrovně pedagogů 

v rámci vzájemné spolupráce a dodržování vzájemné úcty a respektu je realizována 

prostřednictvím pořádání teambuildingových akcí, společných večeří apod. Na mnoha 

školách jsou tyto akce v současné době běžné, v některých školách ještě přetrvává ostych 

i nezájem.  

Po personální stránce jsou tendence pro intenzivnější podporu nově příchozích 

pedagogických pracovníků ze strany zkušenějších kolegů prostřednictvím mentorů 

v prvních měsících. Mentor je chápán jako průvodce, rádce a opora. Poskytování 

metodických a didaktických materiálů spolu s konkrétními příklady na realizaci a pravidelné 

sdílení zkušeností mezi pedagogy je stále častějším jevem v českých školách. 

V neposlední řadě jsou v současné době tendence zapojovat etnické skupiny do 

aktuálního dění škol a snahy o navázání spolupráce se seniory. Podpora vzájemného sdílení 

myšlenky inkluze je trendem a zároveň nutností pro budování inkluzivního prostředí škol. 

K tomu patří sepsání souboru důležitých hodnot a vyvěšení na viditelném místě, což můžeme 

spatřit nejen v budově škol ale i na jejich webových stránkách. Tyto hodnoty je nutné nejen 

prezentovat, ale především dodržovat v každodenních situacích, během akcí i v rámci 

komunikace s rodiči a s veřejností. V současné politice je v oblasti společného vzdělávání 

propagováno tzv. vytváření školy pro všechny. Zejména důsledné přijímání všech žáků ze 

spádové oblasti, podpora různorodosti, vypracování strategie pro žáky s odlišným mateřským 

jazykem jsou hlavními tématy této vize. Zároveň by školy neměly rozdělovat žáky do tříd dle 

školních výsledků ani dle dodržování či nedodržování kázně. Rovněž se pomalu rozmáhá 

skupinové rozdělení žáků ve výuce jednotlivých předmětů na základě jejich aktuální úrovně 

a znalostí daného učiva.  

V současnosti se apeluje na školy, aby měly utvořený systém vlastního hodnocení, 

naplánovaný pravidelný monitoring, a aby všechny sledované oblasti pravidelně hodnotily. 

Rovněž propracovaný systém hodnocení zaměstnanců, kde by nemělo být opomenuto 

sebehodnocení každého zaměstnance; vytvoření personálního portfolia jednotlivých 
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zaměstnanců by měl být pro dnešní inkluzivní školy samozřejmostí. S tím souvisí pravidelné 

hodnocení a dohlížení na koncepci „speciálních vzdělávacích potřeb“ tak, aby byla dodržena 

inkluzivita. Minimalizace klasifikace studentů jako žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, snaha o co nejpřirozenější zařazení těchto žáků do běžné výuky a omezení 

pedagogické intervence mimo hlavní vyučování, rovněž minimalizace exkluze (např. pracovní 

listy s různou úrovní obtížnosti na stejné výukové téma, které nejsou odlišeny příliš výrazně, 

jsou znaky současného inkluzivního směru).  

V praxi se jedná především o střídání výukových stylů a strategií s ohledem na 

charakter učiva a potřeby žáků. Současnými trendy ve výuce je kooperativní a vrstevnické 

učení, nechybí ani důraz na podporu vizualizace, využívání informačních technologií ve 

výuce a vyžadování zpětné vazby od žáků při hodnocení výuky. Rovněž se v současné době 

apeluje na zapojení žáků do výuky, například prostřednictvím možnosti výběru tématu 

vyučovací hodiny či způsobu procvičování a podobně.   

Dalším výrazným současným prvkem společného vzdělávání je pozice asistenta 

pedagoga na školách, který je oporou pedagoga a podporou žákům dle aktuálních potřeb 

vyučování a žáků. V oblasti hodnocení jsou tendence hodnotit úspěch žáka s ohledem na jeho 

individuální možnosti. Způsob hodnocení by měl být takový, aby poskytoval informace, které 

mohou vést ke zlepšení výsledků žáka. Zároveň se současné inkluzivní školy snaží o 

nastavení systémových i praktických procesů hodnocení tak, aby podporovaly efektivnost 

inkluze a zvyšovaly její úspěšnost (srov. Adamus, 2015; Hájková, Strnadová, 2010; 

Tannenbergerová, 2016). Současné trendy v zahraniční se převážně odebírají obdobným 

směrem jako v České republice, v některých oblastech se odlišují úrovní, kvalitou a 

strukturou. Značná část pozornosti v zahraničí je věnována výzkumům v oblasti inkluze, 

například Lani Florian, Kristine Black-Hawkins a Martyn Rouse publikovali knihu (2017), ve 

které shrnují výsledky rozsáhlých výzkumů, které byly zaměřeny na zjištění souvislosti 

úspěšnosti škol v souvislosti s mírou inkluze na daných školách. Výzkumy byly prováděny 

v zemích Spojeného království. Ze závěrů vyplývají poznatky, že kvalita inkluze přímo 

souvisí s kvalitou výuky a školní úspěšností žáků. Dále se autoři zmiňují o značné náročnosti 

z hlediska profesního přístupu, organizace a času. Dále z výzkumů vyplývá skutečnost, 

jestliže se podařilo školám naplánovat inkluzivní strategii, efektivně ji uchopit a zdárně vše 

zkoordinovat, dosahovaly školy nejen úspěchů v rámci inkluze, ale i v celkovém navýšení 

úrovně školy a obohacení všech žáků (Florian, Black-Hawkins, Rouse, 2017). 
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3.4 Přístupy pedagoga v inkluzívním vzdělávání 

Praktická aplikace inkluzivních přístupů do výuky vyžaduje určité nároky na 

pedagogickou přípravu a práci učitele, jedná se především o diferenciaci kurikula, 

individualizaci, výběru výukových strategií, vhodné zařazení pedagogické intervence a 

případně předmětů speciálně pedagogické péče do rozvrhu žáka. Pedagog by měl na základě 

znalostí úrovní žáka, doporučení ze školského pedagogického zařízení nastavit takový plán 

vzdělávání, který by měl žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami co nejlépe napomoci 

k osvojování nových znalostí a dovedností společně s ostatními žáky vzhledem k jeho 

individualitě. 

Nejdříve by měl pedagog navrhnout vzdělávací schéma, do kterého zahrne 

charakteristiku žáka, specifikuje jeho potřeby a na základě těchto údajů rozvrhne 

individualizaci a diferenciaci obsahu, metod a hodnocení. Dle doporučení školského 

poradenského zařízení učitel sestaví individuální vzdělávací plán, ve kterém uvede případnou 

modifikaci učiva či upraví očekávané výstupy žáka a pravidelně bude tento plán 

vyhodnocovat, případně upravovat. Dále může učitel navrhnout v rámci individualizace 

a diferenciace učiva používání přehledů, vlastní výrobu kompenzačních pomůcek žákem, 

strukturalizaci učiva, rozfázování učiva, multisenzorický přístup při osvojování učiva, 

zařazování alternativních úkolů. Zároveň může učitel začlenit do výukového plánu činnosti, 

které podporují rozvoj oslabených kognitivních schopností, grafomotorických dovedností, 

komunikačních dovedností či rozvoj prostorové a pravolevé orientace. 

V rámci individualizace a diferenciace metod je důležitý vhodný výběr výukových 

strategií s ohledem na aktuální individuální potřeby žáka. Pro inkluzivní přístup jsou 

vhodnější spíše ty strategie, které podporují aktivitu, hodnocení a sebehodnocení žáků. Mezi 

něž patří kooperativní či vrstevnické učení a mohou být vhodnými prostředky inkluze. Vždy 

by mělo být přihlíženo na charakter učiva a aktuální úroveň vědomostí a schopností žáků 

v dané oblasti. 

Kooperativní učení vede žáky ke spolupráci, vzájemné interakci. Zároveň podporuje 

vzájemné vztahy ve třídě, účelnou komunikaci a rozvijí u žáků empatii. Aby byla kooperace 

pro žáky přínosem, musí učitel vhodně nastavit úkoly se srozumitelným zadáním pro všechny 

žáky. Zároveň musí kooperativní činnost pozitivně podporovat vzájemnou závislost. Učitel by 

během kolektivní práce měl dohlížet na zásady kooperativního chování a vést každého žáka 

k odpovědnosti za svou práci ve skupině. Po dokončení práce by měly být vyhodnoceny nejen 

výsledky skupinových prací, ale i dán dostatečný prostor k reflexi spolupráce samotné. Na 
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základě reflexe by pak měli žáci společně s učitelem vyvodit závěry a vyplývající ponaučení 

a ta uplatnit v další spolupráci. Ke kooperativnímu vyučování je nutné vést žáky systematicky 

dle jejich dosavadních zkušeností s touto formou učení (Kasíková, 2017). Ve vrstevnickém 

učení dominuje podpora sociální interakce a rozvoj dovedností pro oba žáky, tedy doučujícího 

i toho, který je doučován. Klíčovým aspektem je rozdělení do dvojic, učitel musí velmi 

uvážlivě vytvořit jednotlivé dvojice. Patřičné je i zajištění střídání rolí, aby si žáci vyzkoušeli 

jak vysvětlovat, tak přijímat učivo od spolužáka. Většinou učitelé volí kombinace staršího 

žáka s mladším nebo žáka bez podpůrných opatření s žákem, který má speciální vzdělávací 

potřeby. Tato výuková strategie může být pro učitele náročná časově i organizačně, měl by 

totiž zajistit dostatečnou kontrolu obou žáků ve dvojici, aby například žáci ve výkladu 

nechybovali či se zbytečně nevzdalovali od zadání úkolu.  

Své místo v inkluzivní pedagogice mají také metakognitivní strategie. To jsou 

výukové metody, které naučí žáky, jak se mají sami učit. Pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami může být samoučení obtížné, proto je nutné věnovat rozvoji 

metakognitivních dovedností zvýšenou pozornost a ukázat žákům různé formy práce 

s kompenzačními pomůckami a pomoci jim najít nejoptimálnější učební styl. Také by mělo 

být zajištěno vzdělávání v sociální oblasti, měla by být vhodně podporována sociální 

interakce mezi všemi žáky. V inkluzivním vzdělávání je práce s třídním kolektivem a práce 

s klimatem ve třídě více než nezbytná. 

Další strategií vhodnou pro inkluzivní přístup je využití informačních technologií ve 

výuce, například práce na interaktivní tabuli je pro žáky nejen atraktivní forma práce, ale 

i způsob jak rozvíjet spolupráci v kolektivu. Používání interaktivních učebnic spolu 

s využíváním audio nahrávek může být velmi nápomocné žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami, především těm, kteří mají obtíže se čtením textu. K procvičování a upevňování 

učiva existuje celá řada počítačových cvičení, která je možné v rámci výuky využívat. 

Individualizaci a diferenciaci forem hodnocení by měl učitel provádět s cílem podpory zdravé 

sebedůvěry žáka. Učitel může používat slovní hodnocení nebo vést žáka k sebehodnocení, 

například v rámci diskuze.  

Formativní hodnocení vzhledem k individuálním posunům žáka může být motivujícím 

prvkem a důležitou součástí v rámci posilování metakognitivních dovedností. Měla by být 

vždy snaha o co nejrychlejší zpětnou vazbu a o poskytování průběžné reflexe. Vhodná je 

kombinace různých forem hodnocení dle konkrétní situace (srov. Hájková, Strnadová, 2010; 

Bartoňová, 2013; Tannenbergerová, 2016). Pokud je žákovi doporučena podpora v podobě 
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práce s asistentem pedagoga, bude učitel průběžně spolupracovat a koordinovat práci asistenta 

pedagoga se záměrem dodržet nastavená opatření a dosáhnout stanovených vzdělávacích cílů. 

Ve společném vzdělávání je podstatné efektivní nastavení pedagogické intervence 

s ohledem na denní režim a výukový rozvrh žáka s potřebou podpůrných opatření. Cílem 

dlouhodobé pedagogické intervence je zlepšit výsledky učení, dále poskytnutí času a prostoru 

pro problémovější učivo a pro dostatečné upevňování učiva či mohou sloužit jako doplnění 

nedostačující domácí přípravy (srov. Michalová, Pešatová, Beránková, Dražilová, Havlová, 

2012; Květoňová, Prouzová, 2010). 

Dále dle stupně potřeby podpůrných opatření poskytovaných žákovi jsou do výuky 

zařazovány předměty speciálně pedagogické péče, které se od pedagogické intervence liší 

zejména svým charakterem a odborností pedagoga, který je oprávněn tyto předměty vést. 

Speciální reedukace bývá zaměřena na rozvoj a posílení oslabených či poškozených 

kognitivních schopností, například na rozvoj řečových dovedností či sluchové a zrakové 

percepce. K tomu jsou používány speciální didaktické pomůcky, učebnice či počítačové 

programy. U žáků s vyšším stupněm potřeby podpůrných opatření může být předmětem 

speciálně pedagogické péče výuka znakového jazyka či Braillova písma (vyhláška č. 

27/2020). 
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4 Přínosy a úskalí výuky v málotřídní škole  

4.1 Cíle, metodologie výzkumu a šetření 

Hlavním cílem empirické části diplomové práce bylo popsat edukační proces 

v málotřídní škole. Konkrétně byla soustředěnost zaměřena na výuku spojených ročníků 

v kontextu inkluzivního vzdělávání u žáků se specifickými poruchami učení.  

Byly vytyčeny dílčí cíle: 

• Zmapovat názory učitelů a jejich zkušenosti v souvislosti s organizací výuky 

spojených ročníků z málotřídních škol v nedalekém okolí. 

• Zpracovat přípravy a realizovat ukázkové hodiny spojených ročníků s inkludovanými 

žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, které by byly využitelné na 

málotřídních školách. 

• Vybrat takové výukové metody a způsoby organizace jednotlivých výukových hodin, 

aby byla zachována diferenciace a individualizace směrem k žákům, a zároveň zajistit 

přehlednost a strukturu vyučování.  

Výzkumné otázky: 

VO 1: Může konkrétní spojení ročníků ovlivnit výuku v málotřídní škole? 

VO 2: Jak efektivně je realizována výuka ve třídě spojených ročníků s inkludovanými žáky     

           se SPU? 

VO 3: Jsou v rámci edukace v málotřídní škole uplatňována podpůrná opatření u žáků  

          se SVP? 

Z důvodu dosažení cílů je praktická část diplomové práce složena z realizovaného 

výzkumného šetření doplněného o metodickou podporu. Empirická část diplomové práce je 

zpracována pomocí kvalitativního výzkumného šetření a byly voleny základní techniky: 

• Pozorování 

• Analýza prostudované literatury 

• Analýza dokumentů sledovaných škol 

• Polostrukturovaný rozhovor s učiteli  

• Aplikace vyučovacích hodin v praxi 
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4.2 Charakteristika sledovaného souboru a technik šetření 

Výzkumný soubor se skládá z pěti informantů (učitelů) ze tří vybraných málotřídních 

škol ve Středočeském kraji v okrese Kladno. Z důvodu zachování anonymity sledovaných 

jedinců i škol, byly použity očíslované zkratky.  

Tabulka č. 1: Sledované málotřídní školy - základní údaje (k 31.1.2020) 

Základní údaje ZŠ/1   ZŠ/2   ZŠ/3 

Celkový počet žáků 32 43 23 

Z toho žáci se SVP/ SPU 7/4 7/3 10/6 

Počet tříd 3 3 3 

Spojení ročníků 1. a 4. ročník 

2. ročník 

3. a 5. ročník 

1. a 2. ročník 

3. a 4. ročník 

5. ročník 

1. ročník 

2. a 4. ročník 

3. a 5. ročník 

Počet pedagogů 3 4 3 

Speciální pedagog 1 0 1 

Asistent pedagoga/počet ANO/1 (sdílený) ANO/1 ANO/2 

ŠPP * ZM ZM RM 

* Vysvětlivky: 

ŠPP – školní poradenské pracoviště 

ZM – základní model (výchovný poradce, metodik prevence) 

RM – rozšířený model (výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog) 

 

Tabulka č. 2: Profilace sledovaných škol dle ŠVP 

Základní škola Profilace 

ZŠ č. 1 - důraz na individualitu a spolupráci  

- pravidelné testování žáků (SCIO a Kalibro) 

- změření na nadané žáky, učení v přírodě 

- rozvoj metakognitivních dovedností 

ZŠ č. 2 - alternativní škola, rodinné prostředí 

- důraz na historii a tradici školy 

- podpora uměleckého vzdělávání, vedení k hudbě 

- intenzivní spolupráce se speciálními školami, pořádání společných  

akcí žáků školy s handicapovanými žáky z jiných škol 

ZŠ č. 3 - čtení metodou SFUMATO 

- anglický jazyk již od 1. ročníku (návaznost na MŠ) 

- orientace na žáky se speciálními poruchami učení, speciální  

didaktické pomůcky, počítačový program 

- předškolní klub  pravidelně1 x 14 dní 
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Tabulka č. 3: Přehled charakteristických údajů o jednotlivých informantech 

Informanti I1 I2 I3 I4 I5 

Základní škola ZŠ 1 ZŠ 1 ZŠ2 ZŠ 2 ZŠ 3 

Spojení ročníků ve třídě  

daného učitele 

1. a 4. 3. a 5. 3. a 4. 1. a 2. 2. a 4. 

Počet dětí ve třídě 

(dle roč.) 

12 (6/6) 11(8/3) 17 (8/9) 18 (7/11) 8 (4/4) 

Z toho se SVP (dle roč.) 3 (1/2) 4 (1/3) 3 (1/2) 2 (1/1) 5(2/3) 

Z toho s SPU (dle roč.) 1 (0/1) 3 (1/2) 1 (0/1) 0 4 (2/2) 

Délka celkové praxe 

 (v letech) 

14 4 0,5 12 3 

Délka praxe týkající se výuky 

spojených ročníků (v letech) 

14 0,5 0,5 6 3 

Pohlaví  žena žena muž žena žena 

Vzdělání (ZŠ 1. stupeň) splněno studující studující splněno studující 

 

Charakteristika technik šetření 

Kvalitativní výzkum byl proveden formou polostrukturovaných rozhovorů s pěti 

učiteli (informanty) ze tří vybraných málotřídních škol. Hendl (2005) charakterizuje rozhovor 

jako jednu z hlavních metod sběru dat v empirickém výzkumu, který je založen především na 

naslouchání, kladení otázek jednotlivcům a získávání jejich odpovědí. Dále charakterizuje 

polostrukturované dotazování takto: „Vyznačuje se definovaným účelem, určitou osnovou a 

velkou pružností celého procesu získávání informací“ (Hendl, 2005, s. 164).  

Ve dvou školách byli dotazováni vždy dva informanti a v poslední škole (ZŠ/3) byl 

dotazován jeden informant, jelikož se jedná o školu, kde zároveň pracuji a byla zde 

realizována i metodická část. Před zahájením výzkumu byl s druhou kolegyní ze ZŠ/3  

proveden předvýzkum. Na základě předvýzkumu byly provedeny drobné úpravy otázek. 

Otázky rozhovoru byly zaměřeny na subjektivní názory a zkušenosti informantů v rámci 

málotřídního vzdělávání, zejména výuky spojených ročníků a žáků se SPU. 

Jelikož někteří informanti nebyli ztotožněni s nahráváním rozhovoru na diktafon, byl 

záznam jednotlivých odpovědí na žádost převážné většiny informantů zapisován pouze ručně. 

Bylo tak učiněno u všech rozhovorů v rámci zachování stejných podmínek pro všechny 
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zúčastněné. Následné rozhovory byly prováděny ve třídách jednotlivých škol v odpoledních 

hodinách po výuce v únoru letošního roku 2020. Jednotlivé oblasti rozhovoru byly zaměřeny 

na současný stav na dané škole, charakter školy, dosavadní praxi učitelů, zkušenosti s výukou 

spojených ročníků a dětmi se SPU, oblast inkluzivního vzdělávání žáků se SPU, budoucnost 

málotřídních škol dle současných učitelů takovýchto škol. 

Před realizací polostrukturovaných rozhovorů v rámci přípravy byla učiněna analýza 

dokumentů sledovaných škol, jednalo se především o výroční zprávy a školní vzdělávací plán. 

Při zkoumání těchto dokumentů byla soustředěnost zaměřena na celkové počty žáků, počty 

zaměstnanců, uspořádání spojených ročníků v předešlých letech a v neposlední řadě na 

inkluzivní opatření. Analýza dokumentů je v literatuře popisována jako pomocná standardní 

činnost ve výzkumu, která je realizována zejména tam, kde je potřebná znalost údajů za delší 

časový úsek. Jednou z výhod je získání přesných údajů, které by v rozhovoru mohly být 

zkresleny (Hendl, 2005). Cílem analýzy dokumentů bylo vytvoření předběžné představy o 

profilaci jednotlivých škol a získání základních údajů. Při samotné realizaci rozhovorů, při 

vstupu do jednotlivých škol, byla možnost vidět prostředí škol i jednotlivé třídy, bylo tak 

učiněno pro jednodušší průběh rozhovoru, kdy nebylo nutné věnovat se popisu vybavení a 

uspořádání třídy. 

Pozorování nám umožňuje zkoumat chování a jednání jedinců (Hendl, 2005). V rámci 

diplomové práce bylo pozorování žáků využito pro sestavení struktury obsahu jednotlivých 

vyučovacích hodin.  

4. 3 Interpretace výsledků výzkumného šetření 

Kvalitativní výzkum byl zaměřen na zkušenosti učitelů z vybraných málotřídních škol 

v kladenském okrese s výukou spojených tříd a na jejich názory ohledně málotřídního školství 

v celkovém kontextu inkluze v současné době i blízké budoucnosti.    

4.3.1 Řízené polostrukturované rozhovory 

Výběrový soubor tvořilo 5 učitelů (informantů), kteří přislíbili účast na výzkumném 

šetření. Výpovědi informantů na otázky rozhovoru byly přiřazeny k jednotlivým kategoriím 

dle předem zvolených témat. Kategorie vychází ze základních výzkumných okruhů. 

Rozhovory byly zaměřeny především na profesní zkušenosti, osobní názory a subjektivní 

vnímání výuky a klimatu dané málotřídní školy jednotlivými učiteli - informanty.  
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Hlavní kategorie: 

Kategorie 1: Variace spojení ročníků 

Rozdělení žáků do tříd a s tím související vliv na organizaci a náročnost výuky pro učitele 

všechny zúčastněné. Aspekty, které nejčastěji ovlivňují uspořádání jednotlivých ročníků do 

tříd.  

Kategorie 2: Osvědčené metody a organizace výuky 

Zkušenosti učitelů a jejich osvědčené metody a formy výuky, synchronizace dvojího učiva a 

učiva dle IVP. 

Kategorie 3: Edukace žáků s SPU, spolupráce s AP, spolupráce s rodiči, vzdělávání 

pedagogů 

Způsob zajišťování podpůrných opatření pro žáky se SPU.  Způsob realizace pedagogické 

intervence a předmětů speciálně pedagogické péče. Zkušenosti učitelů se spoluprací s AP. 

Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluzivního vzdělávání. Zkušenosti se spoluprací s rodiči a 

realizace opatření vedoucích k upevňování třídních kolektivů a klimat ve třídách. 

Kategorie 4: Současná perspektiva a budoucnost málotřídních škol 

Vyjádření názorů tázaných informantů k současnému stavu školství. 

 

Kategorie 1: Variace spojení ročníků 

Všechny sledované školy mají pro školní rok 2019/2020 zřízeny tři třídy maximálně 

po dvou ročnících, přičemž jeden z ročníků je samostatně. Rozčlenění v jednotlivých školách 

se řídilo hlavními aspekty: počtem žáků v jednotlivých ročnících, počtem žáků se speciálními 

vzdělávacími požadavky a počtem asistentů pedagoga. Dle těchto hledisek dělaly sledované 

školy uspořádání i v předchozích školních letech, přičemž snahou bylo mít samostatný 1. 

ročník, pokud to zmíněné aspekty dovolovaly. Což se celkem dařilo přibližně poslední čtyři 

předchozí školní roky u ZŠ/1 a ZŠ/3, ale v uspořádání ostatních ročníků se lišily. ZŠ/1 měla 

spojeny ročníky 2. s 4. ročníkem a 3. s 5. ročníkem. V ZŠ 3 měly přibližně také 4 roky zpět 

samostatný první ročník, který mají i v letošním roce, ostatní ročníky byly do loňského roku 

spojeny, a to 2. s 3. ročníkem a 4. s 5. ročníkem. Informantem z dané školy to považováno za 

velmi vyhovující. „V předchozích letech to u nás ve škole bylo lepší.  Prvňáčci byli 

samostatně a jejich učitelka se jim mohla plně věnovat. A učitelky spojených ročníků po sobě 

následujících, měly zas výhodu, že mohly s žáky mnoho učiva spojit, opakovat něco společně a 

dělat i více didaktických her“ (I/5). Na základě našich předchozích zkušeností s výukou 
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spojených ročníků po sobě jdoucích (konkrétně 4. ročník s 5. ročníkem) se s názorem 

informanta ztotožňujeme. Ve školním roce 2019/2020 došlo k zásadním změnám 

v uspořádání ročníků ve školách ZŠ/1 i ZŠ/3.  

V ZŠ/1 bylo rozhodnuto pro školní rok 2019/2020 mít samostatný 2. ročník a spojený 

1. ročník se 4. ročníkem a 3. ročník s 5. ročníkem. Bylo tak učiněno z důvodu personálních 

změn a vyššího počtu žáků ve 2. ročníku oproti ročníkům ostatním. Kvalifikovaný pedagog se 

zaměřením na první stupeň je ve škole pouze jeden a má dobré reference u rodičů, proto bylo 

rozhodnuto, že bude vyučovat 1. a 4. ročník. „Spojení těchto ročníků je pro mne nevyhovující. 

První pololetí bylo pro mě velmi náročné. Prvňáčci nic neuměli, byli nesamostatní, nejistí a 

na vše se chodili ptát. Teď už je to výrazně lepší, ale i tak je to nevyhovující spojení 

v porovnání s jinými kombinacemi, které jsem dřív učila “(I/1). Druhý informant z této školy 

se ke spojení 3. a 5. ročníku vyjadřuje takto: „Toto spojení vyučuji prvním rokem, je to pro 

mne velmi náročné. Z předchozích let mám zkušenosti s výukou samostatného 3. ročníku na 

běžné škole. Rozdíly mezi výukou jedné třídy a dvou tříd najednou jsou obrovské, příprava je 

velmi náročná“ (I/2). 

U ZŠ/2 je vzhledem k výrazným demografickým změnám v dané lokalitě seskupení 

tříd nutné měnit každý rok. Letos má  ZŠ/2 samostatný 5. ročník a spojen je 1. ročník s 2. 

ročníkem a třetí se čtvrtým. Přičemž I/4 vnímá spojení 1. ročníku s 2. ročníkem jako 

nevhodné: „První a druhá třída dohromady, to je strašná kombinace. Pro obě strany je to 

nevýhodné, tedy hodně pro děti. Prvňáci ani druháci nejsou samostatní a ani nejde moc 

pracovat ve skupině. Naštěstí mám letos asistentku pedagoga, tak to společně zvládáme lépe“ 

I/4. Druhý informant z této školy vnímá své spojení 3. a 4. ročníku následovně: „Dá se to 

zvládat. Ve společné práci v rámci celé třídy čtvrťáci opakují, mladší se to učí.“ (I/3).  

Dle našeho názoru jsou starší žáci samostatnější a spojení ročníků po sobě 

následujících, jim může přinést více výhod. Souhlasíme s tvrzením, že by měl být první 

ročník samostatný. Prostřednictvím výzkumu jsme se poprvé setkali s uspořádáním, kde je 

samostatný 5. ročník, je to účelné vzhledem k obtížnosti učiva zejména v matematice a vyšší 

náročnosti na logické myšlení v porovnání s ostatními ročníky. 

ZŠ/3 má spojené ročníky 3. s 5. ročníkem a 2. s 4. ročníkem a 1. ročník stále 

samostatně. Vedení se tak rozhodlo především z důvodu složení žáků ve třídě spojeného 2. a 

3. ročníku, kdy se přijalo více žáků se SVP (SPU, problémové chování), což negativně 

ovlivňovalo ostatní žáky a bylo to náročné pro učitele i pro asistenta pedagoga.  
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Kategorie 2: Osvědčené metody a organizace výuky 

Otázky byly zaměřeny především na konkrétní zkušenosti učitelů s organizací výuky 

spojených ročníků, především na osvědčené formy výuky, didaktické metody, na práci 

s odlišnými výukovými cíli v učivu. Metody byly rozděleny na výuku nového učiva a na 

procvičování. Rovněž byla pozornost zaměřena k výhodám a nevýhodám málotřídní výuky 

dle jednotlivých informantů.  

 „Často v českém jazyce pracuji s pomůckami, jako jsou měkké a tvrdé kostky a používám je 

tedy pro všechny žáky, rozdám kostky, diktuji slova a oni mačkají tu danou kostku. Taky 

hodně rozdělujeme slova po písmenkách a pak je spojujeme nebo si vezme flétničky a pískáme 

čárky v textu a tak“ (I/1). 

 „Jelikož je učivo celkem rozdílné, vždy se věnuji polovinu hodiny jednomu ročníku a v druhé 

polovině druhému ročníku. Mezitím má ten druhý samostatnou práci“ (I/2). 

„Většinou začínám hodinu slovy: „Proč si myslíte, že…(zejména tedy v prvouce a ve 

vlastivědě), dělám to i u zopakování učiva z předešlých hodin. Většinou si na začátku hodiny 

udělám díky tomu malý průzkum pro můj náhled, abych věděla, na co se mám zaměřit“(I/5). 

Pro procvičování učiva využívají vlastní portfolia (zásoby cvičení, pomůcek či her) a 

aktivně je využívají.„Často volím soutěže v týmech, hrajeme různé kvízy, testy a tak. V týmech 

kombinuji slabší žáky s těmi silnějšími, aby byla pro všechny stejná šance vyhrát. Soutěžení se 

sice moc nedoporučuje, ale mně to funguje. Děti to baví a dělají pokroky, asi to ode mě jako 

od chlapa berou jinak“(I/3). 

 „Hrozně ráda začínám výuku nastolením problému a poznám, kdo logicky přemýšlí a v jaké 

oblasti a jak na tom děti jsou celkově. Ale to letos s prvním a druhým ročníkem moc nemohu, 

to spíš říkám směrem ke zkušenostem z předchozích let“ (I/4). 

„Nejčastěji používám různé kartičky s obrázky, s příklady, s vyjmenovanými slovy atd., které 

si vyrábím dle potřeby. U těch her to u takto spojených ročníků není snadné (2. a 4. ročník), 

hodinu mi to spíše více rozhodí, než abych z toho měla dobrý pocit. Hry musím hodně 

modifikovat“ (I/5). 

„V Prvouce děláme často pokusy, například zkoušíme co je a co není rozpustné, děláme 

nasycený roztok s cukrem a tak. Nebo teď zrovna zkoušíme u řezaných květin, jak u nich 

potravinářský barvivem obarvená voda, do které je dáme, změní květ“(I/5). 
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Mezi nejčastěji zmiňovanými výhodami málotřídní výuky je rodinné prostředí škol, 

věková heterogenní skladba žáků v jedné třídě, méně žáků a tím možnost učitele lépe poznat 

jednotlivé žáky a pracovat dle jejich individuálních schopností. To považovali za výhodu 

všichni dotazovaní. „Starší žáci se učí být tolerantnější k mladším. Děti se lépe poznají, mají 

užší vztahy, potkávají se i venku na hřišti“ (I/5).“ 

„Výhodou je důraz na samostatnost žáků“ (I/1). 

Nevýhody informanti spatřovali především v záležitostech, které pramení z charakteru 

výuky spojených ročníků. Všichni dotazovaní se shodli na náročné přípravě na výuku.„Ta 

spojená výuka je někdy nevýhodou. Část třídy má samostatný úkol, učitel se jim právě 

nevěnuje, jelikož pracuje s druhou částí. Mají asi více samostatné práce než v běžné škole. 

V tomhle nízkém věku (3. ročník) je problém, aby dělali samostatně delší dobu, pak akorát 

čumí z okna“ (I/3). 

„S tak malým počtem žáků nejdou moc dělat didaktické hry, jak je známe z knih, téměř vše si 

musíme upravovat“ (I/4). 

„V hodině není chvilku pauza. Pořád se lítá mezi ročníky. Chci dětem dávat okamžitou 

zpětnou vazbu, ale mezitím už pracuji s druhým ročníkem ve třídě. Za ta léta už jsem sice 

našla svůj systém a zvládám to, ale je to hoňka“ (I/1). 

Vzdělávání kromě náročnosti příprav a organizaci klade na učitele i další nároky 

z jiných oblastí. „Například pro mne osobně vesměs každý drobný nákup v místním obchůdku 

znamená zároveň třídní schůzku s některými rodiči, nadneseně řečeno. Potkají mě a ptají se 

na to, co konkrétně potřebují a právě v tu chvíli“ (I/2). Z uvedeného můžeme usuzovat, že 

učitel na venkově potřebuje větší dávku trpělivosti a diplomacie, oproti učitelům ve větších 

městech, alespoň v některých lokalitách. 

 

Kategorie 3: Edukace žáků s SPU, spolupráce s AP, spolupráce s rodiči, vzdělávání 

pedagogů 

Kategorie byla zaměřena na mapování inkluzivních opatření na daných školách, 

především na zjištění osobních zkušeností informantů s asistenty pedagoga, s formou 

organizace jejich práce a se vzájemnou spoluprací pedagogických pracovníků. Kategorie 

prezentuje způsoby práce s žáky s SPU, pedagogickou intervenci a případně speciálně 

pedagogickou péči, úroveň spolupráce s rodiči. Informantům byla položena otázka, realizace 

inkluzivního vzdělávání. 
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ZŠ/1: Na škole v rámci inkluzivních opatření pracuje jeden asistent pedagoga, který je 

sdílený mezi ročníky a přechází mezi třídami dle individuálních potřeb žáků a učitelů. Jeden 

z učitelů je současně speciální pedagog, který vede pedagogické intervence. Školní 

poradenské pracoviště pracuje ve složení metodik prevence, výchovný poradce a speciální 

pedagog. Školní psycholog je zajištěn externě, škola spolupracuje s nedalekou PPP. I1 se 

vyjádřil ke spolupráci s asistentem pedagoga: „S asistentkou už spolupracujeme déle, máme 

už dlouholetý pracovní vztah, jsme sehraný tým. Většinou odpoledne den předem jí řeknu 

nástin, co budeme dělat. Ve výuce se pak domlouváme průběžně dle situace. Pokud mi něco 

vadí, řeknu jí to, ale neřeší se to před dětmi“ (I/1). Pozice asistenta na této škole považována 

za přínosnou, při práci se spojenými ročníky spolupracuje s učitelem a pedagogové jeho práci 

hodnotí pozitivně. Další vzdělávání pedagogů v rámci inkluzivního přístupu zatím 

realizováno není a ani o něj není z řad pedagogů zájem.„O tato školení nemá zájem, jelikož 

má spoustu praktických zkušeností nejen z práce ve škole, ale i se svým vlastním dítětem, které 

má SPU“ (I/1). Druhý informant má zájem především o vzdělávání v oblasti málotřídního 

vzdělávání a nových metod, které by se daly využít pro spojenou výuku. 

ZŠ/2: Škola má k dispozici jednoho asistenta pedagoga, který pracuje pouze ve třídě 

spojeného 1. a 2. ročníku.„Spolupráce s asistentkou funguje velmi dobře, sama vycítí, ke 

kterému dítěti je třeba zajít“ (I/4). Školní poradenské pracoviště pracuje v základním modelu, 

tedy metodika prevence a výchovného poradce. V případě potřeby spolupracují s nedalekou 

PPP. Školení pro podporu inkluzivního vzdělávání je na škole organizováno prostřednictvím 

online seminářů, což vyhovuje oběma informantům. Dále si sami mohou dle svých potřeb 

vybrat téma v oblasti inkluzivního vzdělávání. Na seminářích získávají metodické podklady 

využitelné ve vlastní praxi. Pedagogickou intervenci řeší v rámci vymezených hodin 

v rozvrhu s danými žáky, které vede asistent pedagoga s učitelem. Jedná se o dvě hodiny 

týdně po výuce. Žáci je absolvují dle doporučení PPP, a to v rozsahu jednou nebo dvakrát 

týdně. Druhý informant školy má ve třídě tři žáky se SVP a všechny s potížemi lehčího 

charakteru. Složení ročníků bylo zvoleno vzhledem k malým zkušenostem začínajícího 

pedagoga, který si v současné době doplňuje kvalifikaci. Škola se profiluje pořádáním 

společných akcí se spřízněnou speciální školou ve vedlejší obci. Žáci mají mnoho možností 

poznat žáky s postižením a příležitost najít přátelství. Takovéto akce pořádají každoročně ve 

spojitosti se státními svátky, projektovými dny či přespávají ve škole v rámci nějakého 

programu. Tato spolupráce je velmi intenzivní a dlouhodobá, vedení ji prezentuje jako 

samozřejmou součást inkluzivního přístupu školy. 
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ZŠ/3: Škola se postupem času přizpůsobovala charakteru složení žáků ve škole. 

Zpočátku nezáměrně, poslední dva roky záměrně, začala přijímat žáky s SPU. Ve škole 

pracují dva asistenti pedagoga, ve třídách se spojenými ročníky. „Asistentka je velmi 

samostatná a věnuje se i ostatním intaktním dětem, které to v tu chvíli potřebují. Pochopila 

svoji roli správně. Občas tedy sklouzává k tomu, že je spíše osobním asistentem hlavně u 

jednoho žáka a já ji držím zpátky“ (I/5). Ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště 

v rozšířeném modelu, výchovný poradce i speciální pedagog v jedné osobě a metodik 

prevence. Školní psycholog na školu dochází dle potřeby. Pedagogickou intervenci a 

předměty speciální péče vede speciální pedagog dle domluveného časového plánu a 

individuálních potřeb každého žáka. Škola má v letošním roce k dispozici speciální 

počítačové programy pro žáky s SPU. Vzdělávání pedagogů v inkluzivní oblasti koresponduje 

s doplňováním vysokoškolského speciálně pedagogického vzdělání.  

Se spoluprací a komunikací s rodiči mají informanti ze všech sledovaných škol 

převážně podobné zkušenosti. Záleží na konkrétních rodičích a jejich charakteru. 

„Někteří to chápou a jsou vstřícní. S jinými je to těžké, protože si myslí, že jejich děti vše 

naučíme ve škole a oni se nemusí věnovat ničemu“ (I/3). 

„S komunikací s rodiči mám celkem dobré zkušenosti. Mám jasná pravidla, jsem pro ně 

čitelná. Problémy však mívám splněním slibů z jejich strany. Většinou na třídní schůzky chodí 

ti, s kterými nepotřebuji nic řešit“ (I/1). 

„Za celou dobu mé praxe (12 let) jsem se vždy setkala s rodiči s obtížnou spoluprací, kdy 

neplnili své povinnosti, anebo měli potíže s výchovou dítěte“ (I/4). 

„Dnes většina rodičů přenechává víc věcí na učitelích. Často mají snahu přehodit domácí 

přípravu na školu, zřejmě to souvisí s jejich zaneprázdněností“ (I/2). 

„S rodiči mám různé zkušenosti. Někteří mají objektivní pohled a máme partnerský vztah, ale 

není to často. Častěji se stává, že rodiče při řešení problému zaujmou bojovný postoj“(I/5). 

S třídními klimaty a zdravými sociálními vztahy v kolektivu pracuje každá škola jinak, 

dle své profilace a preventivního programu. 

V ZŠ/1 pracují na klimatu průběžně dle potřeb a v rámci školních i mimoškolních 

akcí: „Klima tu máme v současné době pohodové. Až mě překvapilo, jak spolu první a čtvrtý 

ročník vychází, nečekala jsem to, čtvrťáci hezky prvňákům pomáhají, je to takové milé“ (I/1).  

„Třeťáci a páťáci se tolerují, ale dělají spíš skupinky po ročnících. Podle mě má teď každá 

parta odlišné zájmy“ (I/2). 
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V ZŠ/2 „S třídním klimatem se vždy pracovalo průběžně a pak více na mimoškolních 

akcích prostřednictvím her a besed. Každoročně jezdíme na školu v přírodě“ (I/4). 

„Já si nastavil ve třídě jasná pravidla, když o přestávku zlobí, dostanou úkoly. Buď hned 

v hodině, nebo musí uklidit třídu po škole a tak… je to dle situace, aby všichni věděli, že to za 

to nestojí. Pokud je o přestávku klid, začíná výuka hrou a také jejich kladné chování o 

přestávku hned podporuju“ (I/3). 

ZŠ/3 od letošního roku nově zavádějí třídnické hodiny, vždy jednou měsíčně je 

realizují dle domluvy třídních učitelů s žáky. Jinak pokračují v práci s třídním kolektivem 

v rámci mimoškolních akcí a dle aktuálních. „Jednou měsíčně se sejdeme o nultou hodinu a 

máme třídnickou hodinu, na které mluvíme o situaci ve třídě. Na začátku roku jsme vytvořili 

společná pravidla, která máme vyvěšena na nástěnce. Teď vždy na začátku probereme, jestli 

se nám daří je dodržovat. Dále zařazuji různé hry zaměřené na spolupráci, empatii či 

komunikaci“ (I/5). 

Kategorie 4: Současná perspektiva a budoucnost málotřídních škol 

Tato kategorie byla primárně zaměřena na zjištění názorů informantů ohledně 

málotřídního vzdělávání. Pozornost je soustředěna především na současnou perspektivu a 

blízkou budoucnost (maximálně do pěti let) málotřídek dle učitelů z praxe. Otázky byly 

soustředěny na to, co může situaci ovlivnit pozitivně, a které aspekty mohou mít negativní 

dopad na veřejné mínění o málotřídním vzdělávání. Otázky byly zaměřeny na opatření ze 

strany škol či jejich zřizovatelů, na změny v celkové politickoekonomické situaci v daném 

regionu či v České republice. Dle čtyř z pěti dotazovaných mají málotřídní školy v současném 

českém školství své smysluplné místo. „Málotřídky mají pro setrvání dobrou perspektivu. 

Setkala jsem se za tu dobu (14 let praxe) už s mnoha názory. Podle mě to není o málotřídní 

škole, ale o konkrétních učitelích“ (I/1). Domníváme se, že velmi záleží na vedení školy a na 

jejím zřizovateli. Dále dle informantů jsou důvody negativního nahlížení na málotřídky 

z pohledu rodičů a veřejnosti: „Myslím si, že v současnosti mají málotřídní školy méně žáků 

především z důvodu předsudku rodičů o přestupu žáků z pátého ročníku na jinou školu. 

Většinou je chtějí před přestupem ochránit tím, že je rovnou posílají do první třídy na větší 

plně organizované školy“ (I/4). 

Z vlastní zkušenosti víme, že rodiče přestup vnímají, jako situaci plnou možných 

komplikací a obávají se toho.  

„Pokud má dítě nějaké předpoklady k výukovým problémům, může je mít i při přestupu 

na druhý stupeň v rámci jedné školy, kde se jedná také o změnu. Další předsudky mohou být 
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v podobě spojení málotřídní škola, rovná se nekvalitní škola. To si zřejmě veřejnost myslí 

kvůli spojeným ročníkům“ (I/4). 

„Podle mne, je v tom také vidina lidí, čím je něco dál, tím je to lepší. V málotřídní 

škole se problémy více rozkryjí, kdežto na velkých školách jisté problémy zaniknou. Funguje 

tam takové to splynutí s davem“ (I/1). 

Zároveň se informanti shodují v tom, že by se málotřídní škola měla profilovat, ale 

musí jí to být zároveň umožněno. Například, že školy nebudou nuceny vzhledem k malému 

počtu žáků přijmout za všech okolností každého jen na žádost rodičů. Tím mají na mysli 

případy, kdy vyjádření příslušných odborníků i ostatní okolnosti nasvědčují, tomu, že 

vzdělávání na takovéto škole nebude přínosem ani pro nového žáka ani pro školu samotnou. 

 „V současnosti se to dá ještě zachránit. Málotřídky mají budoucnost, ale musí se 

profilovat. Buď budou alternativní třeba inspirovány Montessori stylem nebo se z nich budou 

stávat zvláštní školy. Na půl to nejde, podle mě tedy ne“ (I/3).  

V této části rozhovoru se informanti upřímně rozhořčili nad současnou inkluzí a jejími 

dopady na sledované málotřídní školy: „Vzhledem k dnešní dopravní dostupnosti plně 

organizovaných škol mi málotřídní školy postrádají smysl, původně byly přece zřizovány kvůli 

dostupnosti pro všechny žáky z blízkého okolí. Nechci je odsoudit. Dle mého názoru, bohužel 

vzhledem k inkluzi, málotřídky suplují zvláštní školy, které byly předtím. Bojím se, jestli to 

takhle vůbec můžu říct…“(I/5). 

„Inkluze ano, ale ne za každou cenu. Myšlenka je to v zásadě dobrá, je mnoho dětí, které mají 

specifické poruchy učení nebo zdravotní handicap a mohou být dobře začleněny do kolektivu. 

Do značné míry to lze, ale musí to být prospěšné pro obě strany a nesmí to být 

kontraproduktivní“ (I/2). 

„Inkludované děti jsou sice tolerovány, ale nejsou reálně přijaty kolektivem. Je to obrovská 

náročnost pro pedagoga. Například u dětí s Aspergrovým syndromem či u dětí s poruchami 

autistického spektra. V předchozích letech se mi v jedné třídě sešly celkem dvě děti s takovými 

diagnózami a ještě jeden s poruchami chování a samozřejmě to byly spojené ročníky. To jsem 

tenkrát chodila domů úplně vyřízená a usínala u cvičení“ (I/1). 

„Nejsem proti inkluzi, ale určitě by, podle mého názoru, o konečném zařazení dítěte do 

konkrétní školy měla rozhodovat PPP a mělo by to být podloženo zákonem. Neměli by nechat 

na zvážení rodičů, zda dají dítě do speciálního školství nebo se dá inkludovat v běžném 

proudu základního vzdělávání. Odborník zjistí, že dítě má nějaké specifické potřeby a 
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doporučí speciální školu, která mu je zajistí. Rodič s tím ale nesouhlasí a dá dítě do běžné 

školy a mnohdy to má negativní dopad na celý třídní kolektiv, kam už rodič nedohlédne“ (I/4). 

Změnu v rozhodování o zařazení žáků do dané školy by na rodičích nenechal žádný 

z informantů. Všichni informanti se na tom nezávisle na sobě shodli.  

„Chtělo by to hranice, nějaké kvóty pro málotřídní školy. Nevím, jak to ošetřit. Nebo to 

nastavit pro každou školu procenty. Pak už to škodí všem a inkluze nemá smysl. Škola by měla 

mít možnost někoho z pádných důvodů nepřijmout nebo jej přijmout „na zkoušku“, pokud by 

to opravdu nešlo, tak žáka přeřadit jinam. Takhle jsou tyhle malé školičky degradovány“ 

(I/3). 

„Stejně jako lékař léčí. Speciální pedagog či psycholog rozhoduje o vzdělávání dítěte, nesmí 

to dělat laik a ještě jen s ohledem na vlastní zájmy“ (I/5). 

Činy, které by dle informantů mohly celkovou situaci pozitivně ovlivnit, jsou 

následující: „Určitě by to chtělo pozměnit zákony, zpátky bych zavedla spádové obce. Lidé na 

vesnici budou stále. Navýšila by se tak kapacita škol. Pro ředitele by to bylo také lepší, měli 

by seznam předškoláků od starosty. Věděli by dostatečně s předstihem, kolik otevřou tříd či 

kolik budou muset objednat učebnic“ (I/4).  

„Měla by být propracována propagace školy, například besídky, den otevřených dveří, akce 

pro rodiče, kde se ukáže, jak se s dětmi pracuje. Pořádání akcí s většími školami, srovnávací 

hodiny třeba pro páťáky“ (I/2). 

„Zajistit moderní vybavení, interaktivní tabule, ale také školení pro učitele, aby s tím uměli 

nejen zacházet, ale aby si zároveň účelně zjednodušili práci prostřednictvím vhodných 

programů“ (I/3). 

4.3.2 Aplikační část  

Součástí empirické kapitoly je aplikační metodická část, která je složena z osmi 

ukázkových vyučovacích hodin. Je zaměřena na výuku spojených ročníků včetně zohlednění 

individuálního přístupu k žákům se SPU a byla vytvořena pro vyučovací předměty: český 

jazyk a matematiku. K vytvoření této metodické podpory byla použita sada učebnic Českého 

jazyka z nakladatelství: Nová škola - DUHA (rok vydání: 2016), která se skládá z učebnice, 

pracovního sešitu a metodické příručky. Dále bylo pracováno se sadou učebnic 

s názvem: Matýskova matematika, kterou vydalo nakladatelství NOVÁ ŠKOLA (rok vydání: 

2017), tato sada se skládá ze dvou učebnic, pracovních sešitů a metodických příruček. 

Z těchto sad učebnic byly vybrány řady určené pro práci s aktuálním ročníkem, tedy pro 3., 4. 
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a 5. ročník. Také je v metodické části zmiňována práce se sadami didaktických pomůcek 

s názvem DiPo vydaných v roce 1998, které má škola k dispozici. 

Připravené hodiny byly realizovány a zároveň reflektovány. Cílem bylo ověřit teoretické 

poznatky v praxi. Organizace hodin je pro lepší přehlednost znázorněna v tabulce, aby se 

zdůraznila koordinace v rámci hodin a kooperace učitele ve výuce dvou ročníků. Je rozlišen i 

přístup k organizaci výuky dle typu spojení ročníků. Metodická část byla postupně utvářena v 

průběhu dvou školních let. V  1. období se jednalo o výuku spojeného čtvrtého a pátého 

ročníku a ve 2. období se jednalo o výuku ročníku třetího a pátého. 

Charakteristika tříd spojených ročníků 

Uvádíme údaje o žácích v jednolitých ročnících. Znalost osobnostních a edukačních 

specifik je důležitá pro sestavení metodického učebního plánu celé třídy, ve kterém musí být 

brán zřetel k odlišnosti učiva dle ročníků, k individualizaci a diferenciaci dle konkrétních 

potřeb žáků. Pro zachování anonymity zúčastněných žáků nejsou uváděna jejich jména. 

1. období - varianta spojení: 4. a 5. ročník 

Počet dětí: celkem 9 (z toho 3 se SVP a z toho 2 se SPU) 

Ve třídě bylo celkem devět žáků, z toho šest žáků navštěvovalo 4. ročník a tři žáci 

navštěvovali 5. ročník. Jednalo se o pět chlapců a o čtyři dívky. Věk žáků se pohyboval v 

rozmezí od 9 do 11 let. Pedagogicko-psychologická poradna stanovila podpůrná opatření u tří 

žáků. Všichni byli ze čtvrtého ročníku. Jeden z těchto žáků byl vzděláván dle IVP a pracoval 

s podporou asistenta pedagoga. Ostatní měli diagnostikovány SPU s 1. stupněm PPO. Dále 

byli ve třídě vzděláváni dva žáci dle PLPP,jeden z důvodu poruchy pozornosti a druhý měl 

logopedické obtíže, přičemž každý z nich navštěvoval jiný ročník. Ve třídě byla dvoje 

dvojčata, což považuji za zvláštnost, vzhledem k celkovému počtu devíti dětí.  

2. období - varianta spojení: 3. a 5. ročník 

Počet dětí: 9 (z toho se 5 SVP a z toho2 se SPU) 

Ve třídě bylo celkem devět žáků, přičemž pět žáků navštěvovalo3. ročník a čtyři žáci 

navštěvovali 5. ročník. Celkem bylo ve třídě šest chlapců a tři dívky. Věk žáků se pohyboval 

ve věkovém rozmezí od 8 do 11 let. Ve třídě pracuje sdílená asistentka pedagoga. Pět žáků je 

vzděláváno dle doporučení PPP, z toho čtyři žáci jsou vzděláváni dle IVP a mají stanovenou 

podporu třetího stupně, zbylý žák má diagnostikovány SPU. Dále jsou ve třídě vzděláváni dva 

žáci dle PLPP, jeden z důvodu logopedických obtíží a u druhého se projevuje neklid a 

nesoustředěnost, spojená s výukovými obtížemi, každý z nich navštěvuje odlišný ročník. 
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Metodicky zpracované přípravy 

A. Výuka spojeného 4. a 5. ročníku: 

1. období - 4. ročník (6 žáků), 5. ročník (3 žáci); přípravy čj – č.1, 2, 3, mat – č.4) 

Příprava č. 1 

Předmět Český jazyk 

Téma Vyjmenovaná slova – opakování loňského/předloňského učiva 

Práce s učivem 

4. ročník Vyjmenovaná slova (po B,  L, M, P, S, V, Z) - souhrnné opakování 

- rozšíření znalostí v rozlišování slov dle pravopisu i/y 

- připomenutí a zopakování rozdílu být - bít, blýskat se – blízká, mít - mýt, pil – pyl, 

sypat – sípat, výt – vít, brzy – brzičko, nazývat – zívat žáci sami vzpomínají na rozdíly 

5. ročník Vyjmenovaná slova - souhrnné opakování, připomenutí nutnosti rozlišovat slova dle 

pravopisu 

 

4. ročník 

Výukové cíle: 

- pochopit význam slova dle i/y  

- rozpoznat význam slova v rámci kontextu věty 

- rozvíjet správné používání těchto slova ve větě (v kontextu) 

- rozvoj schopnosti aplikovat znalosti všech vyjmenovaných slov  

- umět doplnit i/y ve slovech v textu dle jejich významu  

Délka vyučovací hodiny: 45 minut 

Vyučovací metody: 

- vysvětlení rozdílu  

výklad - příklady vět, práce s obrázky s fotografiemi, názornost, gesta, procvičování, skupinová práce 

Didaktické pomůcky:přehledy vyjmenovaných slov, pracovní listy, fotografie s vyjmenovanými 

slovy s magnetickým proužkem, pexesa, DiPo sada 

 

Zvláštní didaktická hlediska:  

Motivace: Důležité porozumění:  Nesmíš nikoho bít. (tlouci) X Můžeš tady být. (existovat) 

Aktivizace: Pojďme společně hledat rozdíly ve významu u vět s danými slovy v učebnici. 

Zkuste tvořit podobné věty  

Hodnocení: Spolupráce v průběhu celé výuky (ústní vyjadřování, písemný projev, aktivita, struktura 

vytvořených vět - pravopis) 
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Co z učiva bude pro žáky obtížné? 

- vzpomenout si na všechna vyjmenovaná slova a na význam slov při rozlišování v pravopisu 

- pochopení rozdílu ve větách a doplnění i, í/y, ý 

- závisí na dobrém porozumění textu a dobré slovní zásobě 

Diferencovaný individuální přístup k žákům: 

Žáci s IVP – možnost používání přehledu vyjmenovaných slov (s obrázky), vysvětlování významu 

slov pomocí gest (bít – musím tlouci?.. zvuk, síla, znázornění např.: Odbila půlnoc.) 

 Individuální přístup ke každému žáku dle jeho potřeb 

Výchovné možnosti: 

- bití není správné, upevňování etických pravidel, bití není správné, upevňování etických pravidel 

- mytí rukou je důležité (zásady hygieny) 

Rozvoj klíčových kompetencí: 

Komunikativní kompetence - porozumění textu, odlišný význam slov dle pravopisu 

Kompetence k učení – žák ví, kde najde přehledy vyjmenovaných slov, chápe nutnost znalosti 

vyjmenovaných slov zpaměti, porozumění významu slov 

Rozvoj kritického myšlení 

 

5. ročník 

Výukové cíle: 

- připomenout vyjmenovaná slova a významy vybraných slov dle pravopisu i/y 

- rozvíjet rozpoznání významu slov v rámci kontextu věty a procvičovat používání těchto slov  

- rozvíjet schopnosti aplikace znalosti vyjmenovaných slov  

- umět doplnit i/y ve slovech v textu dle jejich významu  

Délka vyučovací hodiny: 45 minut 

Vyučovací metody: 

- připomenutí a zopakování rozdílu být-bít, blýskat se – blízká, mít - mýt, pil – pyl, sypat – sípat, výt – 

vít, brzy – brzičko, nazývat – zívat žáci sami vzpomínají na rozdíly 

-důraz na vyjadřování celými větami a důsledné vysvětlení významu slov 

Procvičování – samostatná práce doplňovací cvičení v PS 

opakování celkové, učivo by mělo být již upevněné, práce s chybou, hledání případných 

mnemotechnických pomůcek u slov, které žákům dělají obtíže, pozornost na často opakované chyby 

Didaktické pomůcky: přehledy vyjmenovaných slov, pracovní listy, fotografie s vyjmenovanými 

slovy s magnetickým proužkem 

 

Zvláštní didaktická hlediska:  

Motivace: Důležité porozumění větám dle pravopisu, např.: Bude výt nebo vít? Chci mít/mýt kolo.  
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Aktivizace: Zkuste společně ve dvojicích vytvořit co nejvíce dvojic slov, kde se budou lišit v i/y a ve 

významu. Zároveň tvořte věty. 

Hodnocení: Spolupráce v průběhu celé výuky (ústní vyjadřování, písemný projev, aktivita, struktura 

vytvořených vět - pravopis) 

Co z učiva bude pro žáky obtížné?  

- vybavení si učiva z předchozího roku 

- uvědomění si rozdílu ve větách a doplnění i, í/y, ý 

- závisí na dobrém porozumění textu a dobré slovní zásobě 

Diferencovaný individuální přístup k žákům: 

Žáci s IVP: 

– možnost používání přehledu vyjmenovaných slov (s obrázky), doplňovací cvičení místo diktátu, 

vhodné zařazování do dvojic (slabší x silnější žák),  

- žák s minimálními výstupy v IVP, častější práce se žáky třetího ročníku, kde se látka probírá nově a 

podrobněji. 

- vzhledem k nízkému počtu žáků – větší prostor pro individuální přístup ke každému žáku dle jeho 

potřeb 

Výchovné možnosti: - bití není správné, upevňování etických pravidel 

- mytí rukou je důležité (zásady hygieny) 

- plýtvání (čím vším můžeme plýtvat a jak tomu zabránit) 

Rozvoj klíčových kompetencí: 

Komunikativní kompetence - porozumění textu, odlišný význam slov dle pravopisu 

Kompetence k učení – žák ví, kde najde přehledy vyjmenovaných slov, chápe nutnost znalosti 

vyjmenovaných slov zpaměti a porozumění významu jednotlivých slov 

Rozvoj kritického myšlení – rozlišování významu slov dle pravopisu 
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Organizace vyučovací hodiny: 

 4. ročník 5. ročník 

1. Úvod Společné ústní opakování vyjmenovaných slov formou soutěže 

Čtení textu s vyjmenovanými slovy – úkolem je poznamenat si co nejvíce vyjmenovaných slov 

Podrobnější opakování, rozšiřovaní dosavadních znalostí Kladeny vyšší nároky, souhrnné opakování, 

upevňování učiva 

2. Expozice učiva Vysvětlení rozdílů slov dle pravopisu a významu – připomenutí z loňského roku a rozšíření o další dvojice slov 

Pantomima: Učitel píše na tabuli pokyny: Teď budete mýt, vít, bít, výt apod.,a žáci to napodobují. 

 

3. Procvičování 

 

Práce ve dvojicích: na papír A4 opsat dvojice slov z učebnice a pod slova vždy 

nakreslit, či napsat význam daného slova 

Práce ve skupině: na papír A3 ke každé dvojici 

slov vytvořit dvě věty. Ve větě vždy zvýraznit 

slova, která udávají daný význam slova, tedy 

pravopis i/y 

Společné předvedení všech prací, společná kontrola, zhodnocení nejen pravopisu, významu, přehlednosti ale také reflexe spolupráce 

4. Celkové shrnutí 

hodiny 

Co jsme se dnes dozvěděli? Společné shrnutí důležitých poznatků z hodiny. Domluva na příští výuku čj: Jaké formy procvičování by 

chtěli příští hodinu zkusit?  

 

Pozn.: Části napsané červeným písmem ukazují přímou práci učitele s žáky.
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Realizace/reflexe: 

Žáci z obou ročníků pracovali převážně společně. V celkovém ohledu byly kladeny vyšší 

nároky na pátý ročník, jelikož se s učivem setkávají již třetí rok. Při skupinových pracích bylo 

ve čtvrté třídě více tzv. tahounů a ti byli do dvojic vždy přidáni k žákům pasivnějším. 

Vzhledem k menšímu počtu žáků není moc možností k prostřídání, ale zase postupně ustálí 

dvojice, které se časem sehrají. V pátém ročníku byli pouze tři žáci, z toho jedna dvojčata, 

která se občas pošťuchovala. Po usměrnění spolu dokázali všichni tři žáci rozumně 

komunikovat. Každý žák se musel do práce zapojit, proto měli velký papír A3. Celkově 

hodina probíhala v klidu. Jen při skupinové práci mají žáci tendence komunikovat o něčem 

jiném, je třeba je vést k tématu hodiny a procházet mezi nimi a hovořit o jejich aktuální 

činnosti.  

 

Sebereflexe: 

 

V této hodině byl dán velký důraz na vysvětlování a komunikaci, což se celkem dařilo. 

Celkově mají žáci tendence mluvit heslovitě a nespisovně, neustále je nutné je opravovat a 

pobízet je k vyjadřování se v celých větách. Psaní probíhalo pouze v rámci společné práce a 

bylo oproti jiným hodinám českého jazyka začleněno méně, jelikož po této hodině 

následovala hodina slohu. Velmi potřebné a přínosné bylo zhodnocení celé kolektivní práce, 

žáci celkem dobře vystihli, kde spolupráce vázla a co se jim naopak daří.  
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Příprava č. 2 

Předmět Český jazyk 

Téma Slovní druhy – shrnutí učiva z loňského ročníku, co už víme, rozšíření 

Práce s učivem 

Opakování – 2. hodina tematického celku: Opakování slovních druhů ohebných. 

4. ročník Přídavná jména opakování, připomenutí jak poznat přídavná jména 

5. ročník Druhy přídavných jmen  

 

 

4. ročník 

Výukové cíle: 

- zopakovat ohebné slovní druhy 

- umět pořadí slovních druhů pro správné očíslování 

- rozpoznat přídavná jména v textu 

- znát otázky, kterými se na ně ptát 

- procvičit abecedu 

Délka vyučovací hodiny: 45 minut 

Vyučovací metody: 

- didaktická hra „Na vyšetřovatele“ – popis pachatele 

- vyplňování tabulky s vybranými slovními druhy viz níže, vždy na vybrané písmeno 

(jeden žák říká abecedu, druhý stopuje) 

 

PŘÍDAVNÉ JMÉNO PODSTATNÉ JMÉNO PŘÍSLOVCE SLOVESO 

Bývalá budka bídně blouznila. 

 

- společné ústní opakování (diskuze) 

- práce s textem, orientace, vyhledávání přídavných jmen 

Didaktické pomůcky: přehledy slovních druhů, cedulka s otázkami, DiPo – zařazování slovních 

druhů, předtištěná prázdná tabulka na slovní druhy (viz výše) 

 

Zvláštní didaktická hlediska:  

Motivace:Přídavná jména slouží k popisu věcí, lidí, osob a zvířat. Teď popíši jednoho z vás. Uhádnete 

koho? Poslouchejte. …  Mohla bych tak učinit bez přídavných jmen? 

Aktivizace:Kolik znáte přídavných jmen k popisu osoby – pachatele? 

Hodnocení: Spolupráce v průběhu celé výuky (ústní vyjadřování, písemný projev, aktivita v hodině, 

schopnosti spolupráce, dodržování kázně a respektování pravidel hry) 
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Co z učiva bude pro žáky obtížné? 

- vytvořit z podstatného jména přídavné jméno 

- u popisu osoby vybrat nejdůležitější charakteristické znaky 

- použít správné příponové části u přídavných jmen (např.: úzký – chybně vytvoří: úzkatý) 

Diferencovaný individuální přístup k žákům: 

Žáci s IVP – možnost používání přehledu slovních druhů, vizualizace 

individuální přístup ke každému žáku dle jeho potřeb a tempa 

při společném popisu pachatele nápomoc učitele či AP bázlivějším žákům 

Výchovné možnosti: 

- popis osoby: nehodnotíme handlivě hmotnost – ukázka vhodných přídavných jmen, která nejsou 

urážlivá 

- příd. jm. brýlatý – neexistuje Proč myslíte, následná diskuze? 

Rozvoj klíčových kompetencí: 

Komunikativní kompetence – vyjadřování, popis pachatele 

Rozvoj kritického myšlení – vyhodnotit jak budeme popisovat pachatele – ty podstatné rysy, aby jej 

„kriminalista“ co nejdříve uhodl 

Sociální kompetence – efektivní spolupráce ve skupině 

 

5. ročník 

Výukové cíle: 

- zopakovat pravidla (otázky) pro rozpoznání přídavných jmen 

- rozšířit znalosti o druhy přídavných jmen - tvrdá, měkká, přivlastňovací 

- pochopit pravidla pro určování tvrdých a měkkých přídavných jmen 

Délka vyučovací hodiny: 45 minut 

Vyučovací metody: 

- společné ústní opakování, kladení otázek 

- didaktická hra „Na detektiva“– nutný popis pachatele 

- expozice učiva – schéma na tabuli, práce s učebnicí, názornost – barevné zvýraznění koncovek, 

analýza 

- strukturalizace postupu určování tvrdých přídavných jmen dle vzorů 

Didaktické pomůcky: přehledy slovních druhů, tabulka s druhy a vzory přídavných jmen,  

 

Zvláštní didaktická hlediska:  

Motivace:Jak to že píšeme: malý pes, malí psi, cizí pes 

Aktivizace:Jak by se to dalo určit. Jak je tomu u podstatných jmen? Podle čeho určujeme koncovky? 

Myslíte, že mají vzory i přídavná jména? 
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Hodnocení: Spolupráce v průběhu celé výuky (ústní vyjadřování, písemný projev, aktivita v hodině, 

schopnosti spolupráce, dodržování kázně a respektování pravidel hry) 

Co z učiva bude pro žáky obtížné? 

- určování druhů přídavných jmen 

- nedostatek slovní zásoby, nesečtělost – souvisí s neodhadnutím skloňování např. Cizí, cizá, cizé – 

jim nemusí přijít divné – nesetkali se s tím 

Diferencovaný individuální přístup k žákům: 

Žáci s IVP – možnost používání přehledu slovních druhů, vizualizace 

individuální přístup ke každému žáku dle jeho potřeb a tempa 

při společném popisu pachatele nápomoc učitele či AP bázlivějším žákům 

- přehled druhů přídavných jmen – naučit s ním pracovat 

- úprava textů, kladení méně náročných otázek, pomoc k zapojení se do kolektivu 

Výchovné možnosti: 

- nehodné psát úřední dopisy s hrubkami – nutnost znalosti pravopisu. Přídavná jména - častá 

- popis osoby: nehodnotíme handlivě hmotnost – ukázka vhodných přídavných jmen, která nejsou 

urážlivá 

- příd. jm. brýlatý – neexistuje Proč myslíte, následná diskuze? 

Rozvoj klíčových kompetencí: 

Komunikativní kompetence – vyjadřování, popis pachatele 

Rozvoj kritického myšlení – analýza jak můžeme poznat kterou koncovku napsat v přídavných 

jménech, dedukce – porovnáním s pravidly u podstatných jmen - vzory 

Sociální kompetence – efektivní spolupráce ve skupině 
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Organizace vyučovací hodiny: 

 4. ročník 5. ročník 

1. Úvod Společné ústní shrnutí toho, co už víme -navázání na předchozí vyučovací hodinu českého jazyka.  

Připomenutí prvních pěti ohebných slovních druhů: 

Přídavná jména - Kterými otázkami se na ně ptáme? 

Rychlá rozcvička: Dvě písmena tabulka – společná kontrola (zejména důraz na přídavná jména), žáci hru znají – hrají převážně sami, 

učitel pouze pomáhá s následnou kontrolou a vyhodnocením daných slovních druhů. (mezitím pro žáky stručné schéma na tabuli) 

2. Expozice učiva Společná kontrola, oprava, případně 

další písmenko dle tempa 

Zadání samostatné práce: 

Písemné procvičení, vyznačovat 

barevně přídavná jména v textu 

- vymyslet co nejvíce přídavných 

jmen a napsat je do školního sešitu 

(dopomoc AP, dle potřeby) 

Jak to že píšeme: malý pes, malí psi, cizí pes 

Jak by se to dalo určit. Jak je tomu u podstatných jmen? Podle čeho určujeme koncovky? 

Myslíte, že mají vzory i přídavná jména? 

Vysvětlit druhy přídavných jmen dle schématu tvrdá mladý, mladá, mladé – př. Velký 

Měkká – jarní, jarní, jarní – př.  ryzí,  

Po té si žáci opíší schéma z tabule do svých sešitů a vyznačí barevně 

Společně ústně zkusíme určovat druhy přídavných jmen  

Druhy přídavných jmen 

Tvrdá, měkká (pozn. Přivlastňovací budou probrána v následujících hodinách) 

3. Procvičování 

 

Hra „Na vyšetřovatele -Výchovné vyvození o popisu před tím 

Popis hry: Jeden žák bude odeslán za dveře, vyšetřovatel. Mezitím se s ostatními žáky domluvíme, kdo z nás bude pachatel. 

Prohlédneme si ho, abychom pak mohli být nenápadní. Pozveme do třídy „vyšetřovatele“ a on se musí ptát na popis pachatele a žáci 

odpovídají na otázky – v odpovědích musí zaznít přídavná jména. Úkolem vyšetřovatele je pomocí otázek (výslechu) poznat 

pachatele. Všichni žáci se postupně prostřídají. 

Modifikace hry: Vybraný žák z pátého ročníku je zapisovatel a zapisuje jednotlivá přídavná jména na tabuli. 

Shrnutí důležitých rysů osobnosti, 

které je nutné zmínit u popisu 

U vypsaných přídavných jmen na tabuli, žáci společně určí druh přídavných jmen, pouze 

barevně připíšíT (tvrdá) x M (měkká) Společná kontrola 

4. Celkové shrnutí 

hodiny 

Společné ústní opakování, kladení otázek napříč ročníky. Otázky: Jak poznáme přídavná jména? Jaké jsou druhy přídavných jmen? 

Na co nejvíce používání přídavná jména? Co jsme dnes popisovali? K čemu je vhodný popis osoby? Co nejvíce charakterizuje osobu? 

 

Pozn.: Části napsané červeným písmem ukazují přímou práci učitele s žáky.
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Realizace/reflexe: 

 

Opakování přídavných jmen bylo pojato formou opakování prostřednictvím her. Zároveň pro 

žáky z pátého ročníku bylo rozšíření učiva zakomponováno do celkové práce. Hra na 

pachatele žáky baví, je oblíbená. Tato hra byla zvolena ve snaze o přiblížení používání 

přídavných jmen v praxi. Celkem bylo 9 žáků, tudíž byl dostatečný prostor, aby se všichni 

vystřídali.  

Tabulka se slovními druhy žáky velmi baví. Procvičují si tak abecedu, slovní druhy, následné 

tvoření věty pomocí skloňování. Někdy se povedly zábavné věty. Žáci mě přemlouvali, 

abychom ještě pokračovali. Máme to nastaveno na začátek hodiny v rámci rozcvičky vždy na 

tři písmena. Celkem správně vytvoří slovní druhy a mají radost z povedené věty, avšak někdy 

mají tyto tendence: 

PŘÍDAVNÉ JMÉNO PODSTATNÉ JMÉNO PŘÍSLOVCE SLOVESO 

Silný silák silně silovat 

 

Čemuž lez předcházet tím, že se na začátku stanoví pravidlo, že slova ve větě nesmí být 

navzájem příbuzná a vytvořená slova musí dávat smysl. 

 

Sebereflexe: 

Snažíme se aplikovat ty hry, které se nám osvědčily z předchozích let. Dle potřeby jsou hry 

modifikovány. Snažíme se o plynulost hodiny a o co nejvíce práce s oběma ročníky současně, 

zároveň však nechceme opomínat specifika učiva pro pátý ročník, a proto se snažíme novou 

látku do výuky zakomponovat.  
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Příprava č. 3 
 

Předmět Český jazyk 

Téma Skloňování podstatných jmen 

Práce s učivem 

Úvodní hodina tematického celku 

4. ročník Stručné shrnutí dosavadních znalostí o podstatných jménech (opakování, navázání na 

předchozí výuku)  

Skloňování podstatných jmen – postup při rozhodování jaké i/y napsat v koncovce 

(v předchozích hodinách si žáci osvojili skloňování podstatných jmen – určování pádů, 

čísla a rodu) 

Doplňování koncovky podstatných jmen podle vzorů - struktura 

5. ročník Celkové opakování učiva z loňského ročníku, procvičování 

 

4. ročník 

Výukové cíle: 

- shrnout dosavadní znalosti o podstatných jménech  

-seznámit se vzory podstatných jmen 

- osvojit si strukturu postupu určování vzoru 

Délka vyučovací hodiny: 45 minut 

Vyučovací metody: 

- expozice učiva – vizualizace, názorovost, schémata 

- vrstevnické učení 

- práce s přehledy vzorů podstatných jme 

- strukturalizace postupu, automatizace  

- rozvoj metakognitivních schopností 

Didaktické pomůcky:tabulky s přehledy vzorů podstatných jmen, nástěnné tabule, online cvičení 

k procvičování 

 

Zvláštní didaktická hlediska:  

Motivace:Viděl jsem psy výt. Psi vyli. Proč je po každé jiná koncovka?  

Už umíme u podstatných jmen určit pád, číslo a rod. Nyní se naučíme ještě vzor, abychom mohli 

doplňovat koncovky podstatných jmen. 

Aktivizace:Pomocí nástěnné tabule se skloňováním podstatných jmen: Ukažme si, co už všechno 

umíme určit u podstatných jmen? A zde máme ještě vzory. Co myslíte, k čemu slouží? 
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Hodnocení: Spolupráce v průběhu celé výuky (ústní vyjadřování, písemný projev, aktivita v hodině, 

schopnosti spolupráce, dodržování kázně a respektování pravidel hry) 

Co z učiva bude pro žáky obtížné? 

- správně skloňovat některá podstatná jména v druhém pádu 

- nezapomínat na případné převedení podstatného jména do jednotného čísla z čísla z množného, žáci 

mohou mít tendence např.: žirafy bez žiraf  

Diferencovaný individuální přístup k žákům: 

Žáci s IVP – možnost používání přehledu vzorů 

- názorná jednodušší strukturalizace určování vzoru u podstatných jmen (bodech a barevně) 

-individuální přístup ke každému žáku dle jeho potřeb 

Výchovné možnosti: 

- psaní dopisů se správnými koncovkami, slušné písemné vyjadřování 

- spisovný český jazyk – správné používání koncovek podstatných jmen 

Rozvoj klíčových kompetencí: 

Komunikativní kompetence – písemný projev 

Kompetence k učení –  strukturalizace, zjednodušení postupů, automatizace, nutnost postupně se 

naučit vzory podstatných jmen – rozvoj metakognice 

Rozvoj kritického myšlení – uplatňování již osvojených dovedností a jejich rozšiřování k určení 

správné koncovky podstatných jmen 

 

5. ročník 

Výukové cíle: 

- upevnit a procvičit skloňování podstatných jmen 

- určit vzory podstatných jmen 

- dosadit správnou koncovku podstatných jmen dle vzoru 

- rozvíjet dosavadní znalosti o podstatných jménech 

Délka vyučovací hodiny: 45 minut 

Vyučovací metody: 

- společné ústní opakování, pomocné otázky, schéma na tabuli 

- skupinová práce – strukturalizace postupu určení koncovky 

- vrstevnické učení 

- procvičování formou didaktických her 

- práce s didaktickými pomůckami tabulky, manipulace, řazení kartiček – doplňování koncovek 

pomocí přiřezování kartiček se slovními spojeními do příslušných políček přehledné tabulky ze sady 

DiPo 

- procvičování dovedností pomocí online cvičení a v pracovních sešitech 
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Didaktické pomůcky:tabulky s přehledy vzorů podstatných jmen, nástěnné tabule, online cvičení 

k procvičování 

 

Zvláštní didaktická hlediska:  

Motivace:Pamatujete si, jak jsme se v loňském roce učili skloňovat podstatná jména?Nyní se tomu 

budou učit žáci ze čtvrtého ročníku – pomůžete jim?  

Aktivizace:Zkusme společně pro ně shrnout nejdůležitější informace, co se musí naučit, aby uměli 

správně určit koncovky u podstatných jmen. 

Hodnocení: Spolupráce v průběhu celé výuky (ústní vyjadřování, písemný projev, aktivita v hodině, 

schopnosti spolupráce, dodržování kázně a respektování pravidel hry) 

Co z učiva bude pro žáky obtížné? 

- správné určení vzorů u podstatných jmen rodu mužského životného a neživotného – stroj a  

muž 

- dosazování koncovek podle vzoru pán v množném čísle v 1. p. a ve 4. p.  

  Např.: Psi vyli. X Viděl jsem psy. 

- koncovka – ami v 7. p. u podstatných jmen rodu ženského 

Diferencovaný individuální přístup k žákům: 

Žáci s IVP – možnost používání přehledu vzorů 

- názorná jednodušší strukturalizace určování vzoru u podstatných jmen (bodech a barevně) 

- individuální přístup ke každému žáku dle jeho potřeb 

Výchovné možnosti: 

- psaní dopisů se správnými koncovkami, slušné písemné vyjadřování 

- spisovný český jazyk – správné používání koncovek podstatných jmen 

Rozvoj klíčových kompetencí: 

Komunikativní kompetence – písemný projev 

Kompetence k učení – opakování a procvičování již naučeného učiva je nutné („Opakování je matka 

moudrosti“.) – rozvoj metakognitivních znalostí a dovedností, způsoby procvičování 

Rozvoj kritického myšlení – uplatňování již osvojených dovedností a jejich rozšiřování k určení 

správné koncovky podstatných jmen 
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Organizace vyučovací hodiny: 

 4. ročník 5. ročník 

1. Úvod Společné ústní shrnutí toho, co už víme -navázání na předchozí vyučovací hodinu českého jazyka (S použitím zmíněných otázek 

v aktivaci a motivaci.) 

Už umíme u podstatných jmen určit pád, číslo a rod. Nyní se naučíme ještě vzor, abychom mohli správně doplňovat koncovky 

podstatných jmen. Žáci z pátého ročníku, pamatujete si, jak jsme se v loňském roce učili skloňovat podstatná jména? Nyní se tomu 

budou učit žáci ze čtvrtého ročníku – pomůžete jim? Zkusme společně pro ně shrnout nejdůležitější informace, co se musí naučit, aby 

uměli správně určit koncovky u podstatných jmen. 

- společné zapisování postupu při určování vzorů pod. jmen na tabuli 

2. Expozice učiva Pomocí nástěnné tabule společné skloňování podstatných jmen:  

Ukažme si, co už všechno umíme určit u podstatných jmen? 

- práce s přehledy vzorů podstatných jmen 

- strukturalizace postupu, automatizace 

Práce ve dvojicích: 

- z časopisů vystříhat různá slova a řadit je dle vzorů do připravené 

tabulky 

(případná dopomoc AP dle potřeb žáků) 

Skupinová práce: 

- strukturalizace postupu určení koncovky vytvořit na papír A4 

postup při určení vzoru u podstatných jmen ve 4 bodech 

 

Samostatná práce:  

- online cvičení k procvičování na PC 

- řazení kartiček – doplňování koncovek pomocí přiřezování 

kartiček se slovními spojeními do příslušných políček 

přehledné tabulky ze sady DiPo 

3. Procvičování 

 

Společné procvičování formou hry: Pamatovaná První žák řekne jedno podstatné jméno, které vyskloňuje, další žáci postupně 

pokračují, musí však zopakovat skloňovaná podstatná jména předešlých žáků. Např.: 1. Žák: žirafa bez žirafy (vzor žena) 2. Žák: 

žirafa bez žirafy, stůl bez stolu – pátý ročník sám dává vzor, čtvrtému ročníku se vzory pomáháme. 

4. Celkové shrnutí 

hodiny 

Co jsme se dnes dozvěděli nového? Při jakých činnostech v životě tyto znalosti použijeme? Jaké máte postřehy z dnešní hodiny? 

Která činnost Vás zaujala nejvíce? 

 

Pozn.: Části napsané červeným písmem ukazují přímou práci učitele s žáky.
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Realizace/reflexe: 

 

Hodina probíhala celkem poklidně dle organizace hodiny. Toto učivo je považováno za jedno 

z těžších, proto je nutné jej častěji opakovat, čehož využívám u pátého ročníku a zároveň tak 

mohu učivo probírat se čtvrtým ročníkem, pro který je tato látka nová. Zároveň se páťáci učí 

shrnout stručně znalosti tak, aby je mohli předat mladším spolužákům.  Postupně jsou vedeni 

k efektivnímu a věcnému slovnímu vyjadřování, které je často dosti omezené vzhledem 

k dnešní době plné rychlé komunikace přes elektronické přístroje. V rámci samostatné práce a 

spolupráce se také žáci rozvíjejí ve vrstevnickém učení, které je přínosem pro všechny 

zúčastněné. 

 

Sebereflexe: 

Po dobu mé tříleté praxe se některé chyby opakují, díky tomu i vidím, co dělá žákům potíže, 

proto při vysvětlování nové látky či v rámci procvičování pracuji s nejčastějšími chybami. 

Zároveň se snažím pochopit příčiny takového chybování a být tak schopna jim předcházet. 

Zejména skloňování podstatných jmen rodu mužského životného podle vzoru pán v množném 

čísle v 1. p. a ve 4. p. a následné dosazování koncovek je častou chybou.  Dosazování vzorů 

v daném pádu a čísle do vět si u žáků přímo vynucuji, což občas pokládají za zbytečné. 

Někdy se smějí vzniklé větě, což sice odpoutá jejich pozornost a trochu naruší kázeň, ale zase 

je to více baví a většinou si dosazování zautomatizují. Například: Psi vyli. = Páni vyli. 
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Příprava č. 4 

 

Předmět Matematika 

Téma Pamětné sčítání a odčítání  

Práce s učivem 

Opakování učiva z loňského ročníku na začátku školního roku 

4. ročník Pamětné sčítání a odčítání v číselném oboru 0 – 1000 

- opakování, připomenutí názvoví čísel v příkladech 

5. ročník Pamětné sčítání a odčítání v číselném oboru 0 – 1000 000 

- opakování, rozvíjení logického myšlení 

- používání matematických dovedností 

 

4. ročník 

Výukové cíle: 

- připomenout názvosloví čísel ve sčítání a odčítání 

- připomenout pamětné sčítání a odčítání přechodem přes 10 do 20 

- procvičovat pamětné sčítání a odčítání v číselném oboru od 0 do 1000 

Délka vyučovací hodiny: 45 minut 

Vyučovací metody: 

- slovní expozice učiva se zapojením žáků, společné počítání žáků na tabuli 

- didaktické hry: Zakázané číslo v číselném oboru 0 - 1000; Matematické domino 

- řešení početních úloh 

- manipulace s fazolemi 

- vizualizace, názornost, převod příkladu do praktického života (peníze, bonbóny) 

Didaktické pomůcky:matematické domino, fazole a tácky, laminované kartičky s názvoslovím čísel 

v příkladech, papírové peníze 

 

Zvláštní didaktická hlediska:  

Motivace:Když půjdeme do obchodu, v peněžence budeme mít pouze papírovou pětisetkorunu. Nákup 

bude stát 324 Kč. Kolik nám paní prodavačka vrátí? Kolik to bude stovek, desetikorun (desítek) a 

korun (jednotek)? 

Aktivizace:Jak to spočítáme? Jakou početní operací? 

Hodnocení: Spolupráce v průběhu celé výuky (ústní vyjadřování, správnost postupu řešení početních 

úkonů, práce s chybou, aktivita v hodině, schopnosti spolupráce, dodržování kázně a respektování 

pravidel hry) 
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Co z učiva bude pro žáky obtížné? 

- v názvosloví čísel v příkladech, mohou si plést pojmy menšenec menšitel  

- počítání s přechodem přes desítku 

- přehlednutí znaménka, zejména ve cvičeních, kde se jednotlivé početní operace střídají 

Diferencovaný individuální přístup k žákům: 

Žáci s IVP –  

- manipulace s fazolemi a s papírovými penězi 

- názornost, práce s počítadlem, rozkládání příkladů, rozepisování, výuková videa v učebnici 

individuální přístup ke každému žáku dle jeho potřeb 

Výchovné možnosti: 

- přepočítání peněz při nákupu, hospodaření s penězi 

- rozvoj finanční gramotnosti 

Rozvoj klíčových kompetencí: 

Kompetence pracování – získávání zkušeností, které budou využitelné v praktickém životě - 

nakupování 

Kompetence k řešení problémů – samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení 

 

5. ročník 

Výukové cíle: 

- procvičovat pamětné sčítání a odčítání v číselném oboru od 0 do 1000 000 

- provádět zkoušku správnosti 

- rozvíjet logické myšlení 

Délka vyučovací hodiny: 45 minut 

Vyučovací metody: 

- slovní expozice učiva se zapojením žáků, společné počítání žáků na tabuli 

- didaktické hry: Matematické hádanky, Zakázané číslo 

- řešení početních úloh 

- manipulace s papírovými penězi 

- vizualizace, názornost, převod příkladu do praktického života (peníze, bonbóny) 

Didaktické pomůcky: matematické domino, laminované kartičky s názvoslovím čísel v příkladech, 

papírové peníze, pracovní listy se slovními úlohami 

 

Zvláštní didaktická hlediska:  

Motivace: Sčítání a dočítání čísel bude potřebovat běžně v praktickém životě. Jmenujte konkrétní 

situace, které vás napadnou. 

Aktivizace: Mám součet 123 500. Zkuste vymyslet co nejvíce početních operací, které bych mohla 

k tomuto součtu použít. 
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Hodnocení: Spolupráce v průběhu celé výuky (ústní vyjadřování, správnost postupu řešení početních 

úkonů, práce s chybou, aktivita v hodině, schopnosti spolupráce, dodržování kázně a respektování 

pravidel hry) 

Co z učiva bude pro žáky obtížné? 

- práce s vícecifernými čísly – opomenutí některé cifry 

- počítání s přechodem přes desítky, stovky a tisíce 

- přehlednutí znaménka, zejména ve cvičeních, kde se jednotlivé početní operace střídají 

- řešení slovních úloh se dvěma výpočty 

Diferencovaný individuální přístup k žákům: 

Žáci s IVP: 

- manipulace s fazolemi a s papírovými penězi, kalkulačkou, s počítadlem 

- úprava pracovních listů, delší časová dotace na některé úkoly 

- názornost, práce s počítadlem, rozkládání příkladů, rozepisování, výuková videa v učebnici 

- individuální přístup ke každému žáku dle jeho potřeb 

Výchovné možnosti: 

- přepočítání peněz při nákupu, hospodaření s penězi 

- rozvoj finanční gramotnosti 

Rozvoj klíčových kompetencí: 

Kompetence pracování – získávání zkušeností, které budou využitelné v praktickém životě, 

uvědomění si nutnosti znalosti sčítání a dočítání 

Kompetence k řešení problémů – samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení 
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Organizace vyučovací hodiny: 

 4. ročník  5. ročník 

1. Úvod Společné připomenutí sčítání a odčítání s přechodem přes 10 formou hry:  

Zakázané v číselném oboru 0 – 1000 (Předem zapíšeme na tabuli číslo, které přeškrtneme. Je „zakázané“, nesmí se tedy psát. Po té 

říkáme příklady, žáci výsledky zapisují na mazací tabulky a ukazují je tak, aby ostatní žáci nemohli opisovat, pokud je výsledek 

shodný se zakázaným číslem, napíšou místo čísla „Z“.) 

 

Sčítání a odčítání čísel bude potřebovat běžně v praktickém životě. Jmenujte konkrétní situace, které vás napadnou. 

Pár matematických pojmů, vzpomenete si? Připomenutí názvosloví čísel v početních operacích pomocí magnetických karet sčítanec 

+ sčítanec = součet       menšenec – menšitel =  rozdíl 

 

2. Expozice učiva Procvičování- společné počítání žáků na tabuli 

 

Zadání úlohy k řešení – v písemné podobě 

Když půjdeme do obchodu a v peněžence budeme mít pouze papírovou 

pětisetkorunu. Nákup bude stát 324 Kč. Kolik nám paní prodavačka vrátí? Kolik 

to bude stovek, desetikorun (desítek) a korun (jednotek)? 

Jak to spočítáme? Jakou početní operací? 

Společné slovní řešení úloh a vzájemná kontrola vyřešené úlohy 

 

Mám součet 123 500. Zkuste vymyslet co 

nejvíce početních operací, které bych mohla 

k tomuto součtu použít. 

 

Samostatná práce: 

- řešení obdobných úloh písemně  

3. Procvičování  Samostatná práce: 

- vymyslet slovní úlohu na odčítání 

- matematické domino 

- řešení početních úloh 

- manipulace s fazolemi 

 

Společné řešení početních úloh a kontrola 

 

-zadávání úloh ústně, žáci píšou příklady na 

mazatelné tabulky 

 

4. Celkové shrnutí 

hodiny 

Co je to součet? Co je to rozdíl? K čemu potřebuje sčítat a odčítat? Na co si musíme dávat pozor? (na které chybičky jsme dnes při 

počítání narazili a jak jim přecházet? 

 

Pozn.: Části napsané červeným písmem ukazují přímou práci učitele s žáky.
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Realizace/reflexe: 

Hra s názvem „Číslo, které nás probudí“ má celkem úspěch, jakmile si žáci hru osvojí, 

provádíme různé obměny, například přidáváme více budíků, zadáváme takové příklady, aby 

nás „vzbudily“ a podobně. V této hodině byly příklady zadávány formou názvosloví čísel pro 

celkové zopakování, například: Menšenec je 78 a menšitel je 45. Jaký je rozdíl? Žákům toto 

názvosloví činí obtíže, proto jej zařazuji do her a zadání slovních úloh častěji, aby si jej lépe 

osvojili. 

V této hodině matematiky žáci měli zejména procvičovat a rozvíjet již dosavadní znalosti 

z předchozího školního roku. Ve čtvrtém ročníku se zabývali sčítáním a odčítáním v číselném 

oboru do 1000 s přechodem přes desítky, kdy pracovali převážně samostatněji s následnou 

zpětnou vazbou. U pátého ročníku byla pozornost zaměřena především na rozvoj logického 

myšlení a řešení slovních úloh, kdy bylo pro řešení spočítat více postupných příkladů na sebe 

navazující, příklady byly zamřeny převážně na sčítání a odčítání do 1000 000. 

 

Sebereflexe: 

V této hodině byla má pozornost záměrně více věnována žákům z pátého ročníku, jelikož 

řešení slovních úloh dělá žákům potíže. V pátém ročníku je učivo více zaměřeno na logické 

uvažování, používání již osvojených matematických dovedností a výběr vhodných postupů. 

Z naší zkušenosti víme, že samostatné přemýšlení je pro žáky namáhavé, často se raději 

rovnou přihlásí s tím, že tomu nerozumí a neví. Kolikrát si ani nepřečtou zadání. S čímž se 

snažíme pracovat a postupně se inspirujeme metodou Hejného, ale zatím jsme na začátku. 

Snažíme se být žákům průvodcem, necháváme je dojít k chybě a následně ji nalézt. Někdy 

vyzkoušíme několik způsobů řešení a ověřujeme, zda dojdeme ke správnému výsledku. Také 

pracujeme s odhadem a s logickým ověřováním výsledku.  

Čtvrtá třída potřebuje vést k samostatnosti, a v této látce jsou žáci celkem silní, proto jim byl 

ponechán větší prostor k samostatnosti s následnou zpětnou vazbou. U procvičování 

názvosloví čísel v příkladech dáváme žákům následující pomůcku: Menšenec je trestanec→ 

Je potrestán - zmenšen.  Menšitel je konatel→ Ten, který koná -  zmenšuje. Dle našich 

zkušeností jim tato pomůcka pomohla, v následujících cvičeních již nebyla taková chybovost 

jako předtím. 
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Výuka spojeného 3. a 5. ročníku: 

(2. období - 3. ročník (5 žáků), 5. ročník (4 žáci); přípravy čj – č.1, 2, 3, mat – č.4) 

Příprava č. 5 

Předmět Český jazyk 

Téma Vyjmenovaná slova 

Práce s učivem 

3. ročník Vyjmenovaná slova po „b“, upevňování učiva, rozdíly významu být x bít, 

5. ročník Souhrnné opakování vyjmenovaných slov, rozlišování i/y dle pravopisu a významu 

 

3. ročník 

Výukové cíle: 

- pochopit význam slova dle i/y  

- rozpoznat význam slova v rámci kontextu věty 

- umět používat tato slova ve větě (v kontextu) 

- rozvoj schopnosti aplikovat znalosti vyjmenovaných slov po B  

- umět doplnit i/y ve slovech v textu dle jejich významu  

Délka vyučovací hodiny: 45 minut 

Vyučovací metody: 

- vysvětlení rozdílu být x bít (pantomima, ukázky obrázků, příklady daných vět v učebnici, 

procvičování) 

výklad - příklady vět, práce s obrázky s fotografiemi, názornost, gesta, procvičování, skupinová práce 

Didaktické pomůcky:přehledy vyjmenovaných slov, pracovní listy, fotografie s vyjmenovanými 

slovy s magnetickým proužkem 

 

Zvláštní didaktická hlediska:  

Motivace: Důležité porozumění:  Nesmíš nikoho bít. (tlouci) X Můžeš tady být. (existovat) 

Aktivizace: Pojďme společně hledat rozdíly ve významu u vět s danými slovy v učebnici. 

Zkuste tvořit věty se slovesem být, po té se slovesem bít. 

Hodnocení: Spolupráce v průběhu celé výuky (ústní vyjadřování, písemný projev, aktivita, struktura 

vytvořených vět - pravopis) 

Co z učiva bude pro žáky obtížné?  

- pochopení rozdílu ve větách a doplnění i, í/y, ý 

- závisí na dobrém porozumění textu a dobré slovní zásobě 
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Diferencovaný individuální přístup k žákům: 

Žáci s IVP – možnost používání přehledu vyjmenovaných slov (s obrázky), vysvětlování významu 

slov pomocí gest (bít – musím tlouci? …zvuk, síla, znázornění např.: Odbila půlnoc. Přibít hřebík na 

zeď kladivem.)Vzhledem k nízkému počtu žáků – velký prostor pro individuální přístup ke každému 

žáku dle jeho potřeb 

Výchovné možnosti: 

- bití není správné, upevňování etických pravidel 

Rozvoj klíčových kompetencí: 

Komunikativní kompetence - porozumění textu, odlišný význam slov dle pravopisu 

Kompetence k učení – žák ví, kde najde přehledy vyjmenovaných slov, chápe nutnost znalosti 

vyjmenovaných slov zpaměti, porozumění významu slov 

Rozvoj kritického myšlení – uvědomit si význam daného slova dle kontextu ve větě 

 

5. ročník 

Výukové cíle: 

- připomenout vyjmenovaná slova a významy vybraných slov dle pravopisu i/y 

- rozvíjet rozpoznání významu slov v rámci kontextu věty a procvičovat používání těchto slov  

- rozvíjet schopnosti aplikace znalosti vyjmenovaných slov  

- umět doplnit i/y ve slovech v textu dle jejich významu  

Délka vyučovací hodiny: 45 minut 

Vyučovací metody: 

- připomenutí a zopakování rozdílu být-bít, blýskat se – blízká, mít - mýt, pil – pyl, sypat – sípat, výt – 

vít, brzy – brzičko, nazývat – zívat žáci sami vzpomínají na rozdíly 

-důraz na vyjadřování celými větami a důsledné vysvětlení významu slov 

Procvičování – samostatná práce doplňovací cvičení v PS 

Skupinová práce – práce ve dvojicích 

Spolupráce se třetím ročníkem – v podobě kontroly vypracovaných cvičení 

Didaktické pomůcky: přehledy vyjmenovaných slov, pracovní listy, fotografie s vyjmenovanými 

slovy s magnetickým proužkem 

 

Zvláštní didaktická hlediska:  

Motivace: Důležité porozumění větám dle pravopisu, např.: Bude výt nebo vít? Chci mít/mýt kolo.  

Aktivizace: Zkuste společně ve dvojicích vytvořit co nejvíce dvojic slov, kde se budou lišit v i/y a ve 

významu. Zároveň tvořte věty. 

Hodnocení: Spolupráce v průběhu celé výuky (ústní vyjadřování, písemný projev, aktivita, struktura 

vytvořených vět - pravopis) 

Co z učiva bude pro žáky obtížné?  
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- vybavení si učiva z předchozího roku 

- uvědomění si rozdílu ve větách a doplnění i, í/y, ý 

- závisí na dobrém porozumění textu a dobré slovní zásobě 

Diferencovaný individuální přístup k žákům: 

Žáci s IVP: 

– možnost používání přehledu vyjmenovaných slov (s obrázky), doplňovací cvičení místo diktátu, 

vhodné zařazování do dvojic (slabší x silnější žák),  

- žák s minimálními výstupy v IVP, častější práce se žáky třetího ročníku, kde se látka probírá nově a 

podrobněji. 

- vzhledem k nízkému počtu žáků – větší prostor pro individuální přístup ke každému žáku dle jeho 

potřeb 

Výchovné možnosti: - bití není správné, upevňování etických pravidel 

- mytí rukou je důležité (zásady hygieny) 

- plýtvání (čím vším můžeme plýtvat a jak tomu zabránit) 

Rozvoj klíčových kompetencí: 

Komunikativní kompetence - porozumění textu, odlišný význam slov dle pravopisu 

Kompetence k učení – žák ví, kde najde přehledy vyjmenovaných slov, chápe nutnost znalosti 

vyjmenovaných slov zpaměti a porozumění významu jednotlivých slov 

Rozvoj kritického myšlení – rozlišování významu slov dle pravopisu 
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Organizace vyučovací hodiny  

 3. ročník 5. ročník 

1. Úvod Společné opakování znalostí z minulých hodin (ústní, pomocí otázek – doplněné zápisem důležitých poznatků na tabuli) 

Otázky: Proč máme vyjmenovaná slova? U kterých hlásek jsou vyjmenovaná slova? Od kterého písmena už vyjmenovaná slova 

umíme odříkat? Kdo je odříká zpaměti? Kde je máme ve třídě? Kde a jak si je můžete vyhledat doma? Otázka pro pátý ročník na 

promyšlení podobných rozdílů i u dalších vyjmenovaných slov (L, M, P, S, V, Z) 

Zadání cvičení třetímu ročníku. 

Písemné procvičovací cvičení v PS (doplňování i/y) 

(případná pomoc AP dle potřeby) 

Promýšlení odpovědí, konzultace ve dvojicích 

Ústně: opakování pokračuje a vztahuje se k dalším 

vyjmenovaným slovům a rozdílům v pravopisu i 

ve významu blýskat se – blízká, mít - mýt, pil – 

pyl, sypat – sípat, výt – vít, brzy – brzičko, 

nazývat – zívat 

Zadání písemného opakování 

2. Expozice učiva y/i - důležitost významu slov – podle toho i/y, příklad: být x bít 

Pomůcka: být – existovat, bít – tlouci 

Důležité – pochopit význam slova z věty …. Ukázat jak. Dle čeho?  

-připevnění magnetických fotografií s vysvětlením daných slov na tabuli 

společně ústně tvoří věty se slovy být – bít, po té žáci napíší dvě věty do sešitu – 

vyberou jednu z vyslovených vět s „být“ a druhou s „bít“ 

Rozšíření: slova příbuzná (přibýt x přibít, nabýt x nabít, odbýt x odbít) 

- písemné opakování učiva z předchozích let 

- procvičování formou samostatné práce 

v pracovních sešitech 

(případná pomoc AP dle potřeby) 

Ústní zadání práce ve dvojicích 

- spolupráce ve dvojicích  

- vypsat co nejvíce dvojic slov s i/y 

3. Procvičování 

 

Písemně: napsat do školního sešitu dvě věty - použít zadané slovo (každý 

samostatně), následné čtení kontrola 

Ústně: společné čtení vět s příbuznými slovesy ke slovesům bít a být, vysvětlení 

významu jednotlivých vět, dle čeho jsme to poznali – je tam doplněné i správně? 

(na koberci v kroužku)  

Ústně:zhodnocení práce ve dvojicích 

žáci sami upozorňují na rozdíly 

-důraz na vyjadřování celými větami a důsledné 

vysvětlení významu slov 

Kontrola cvičení žáků třetí třídy (být – bít) 

4. Celkové shrnutí 

hodiny 

Co jsme se dnes dozvěděli? Proč můžeme psát být i bít? Kdy a v jakém významu? Uveďte příklady? Vysvětlete. Která část hodiny 

vás zaujala nejvíce? Jak se pátému ročníku opravovalo po třeťácích, byly tam nějaké chyby, které se opakovaly? 

 

Pozn.: Části napsané červeným písmem ukazují přímou práci učitele s žáky.
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Realizace/reflexe: 

Hodina probíhala relativně klidně. Pátý ročník pracoval více samostatně, jelikož se jednalo o 

opakování, v samostatné práci jsou spolehliví. Třetímu ročníku je třeba se více věnovat 

celkově, především při probírání nového učiva. Nejčastější chyby u třetího ročníku se 

vyskytovaly ve spojení dobýt hrad a dobít energii. Naplánovanou organizaci výuky se 

podařilo dodržet. Žák pátého ročníku věděl u slova mít – mýt, že jedno souvisí s významem 

vlastnit a druhé souvisí s čištěním, ale prohodil to a celé cvičení nebylo správně. Žákovi byla 

nabídnuta mnemotechnická pomůcka mít – vlastnit. Později, měl v pravopisném cvičení 

doplňovat vyjmenovaná slova, chtěl se poradit, jak si má zapamatovat slova pil a pyl. Navrhla 

jsem mu:Pyl – Je tvrdá práce pro včely sbírat pyl a vyrábět med -tvrdé Y. Za to pil – je lehké 

se jen tak napít. Také jsem mu navrhla, že si může vymyslet jinou mnemotechnickou 

pomůcku. Tato mu nakonec přišla vhodná.  

 

Sebereflexe: 

Zmíněná žákova reakce byla pro nás velkým přínosem, uvědomili jsme si, že někteří žáci 

nemusí mít potíže se zapamatováním si významu, ale se spojením významu s daným i/y. Při 

výuce tohoto učiva se na to více zaměříme. Již nyní, ve třetí třídě, apelujeme na pochopení 

významu jednotlivých vyjmenovaných slov a ne pouze na jejich odříkání zpaměti. Poté 

postupně připojujeme rozlišování významu dle pravopisu i/y. Příští rok bychom vyjmenovaná 

slova u pátého ročníku opakovali až společně se třeťáky, až proberou všechna. Toto spojení je 

v této škole vyučováno prvním rokem. Bylo zvykem tuto látku učit společně s tím, že pátému 

ročníku bylo vysvětleno ještě něco navíc. Letos jsme to udělali takto vzhledem k metodickým 

plánům a učivu dle obsahu. Jelikož vyjmenovaná slova u pátého ročníku na nic nenavazují, 

látku příští rok přeskočíme a vrátíme se k ní až v rámci celkového opakování. 
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Příprava č. 6 

Předmět Český jazyk 

Téma Slovní druhy 

Práce s učivem 

3. ročník Podstatná jména – úvod, opakování, nové učivo – rody u podstatných jmen 

5. ročník Podstatná jména – opakování, vše co už o podstatných jménech víme 

 

3. ročník 

Výukové cíle: 

- rozpoznat podstatná jména  

- rozpoznat druhy podstatných jmen (názvy osob, zvířat, věcí, činností a vlastností) 

- rozpoznat rod podstatných jmen 

Délka vyučovací hodiny: 45 minut 

Vyučovací metody: 

- práce s přehledy, s názorností 

- práce s pomůckami na zařazování podstatných jmen 

- pracovní list „Domeček“ - zařazování podstatných jmen dle rodu i druhu podstatného jména 

Didaktické pomůcky: kartičky s rody a s názvy druhů podstatných jmen 

 

Zvláštní didaktická hlediska:  

Motivace:Abychom uměli dosadit koncovky v podstatných jménech, jako to umí žáci z pátého 

ročníku, musíme umět nejdříve rozpoznat podstatná jména. Postupně se je budeme učit. 

Aktivizace:Podstatná jména jsme již probírali ve druhém ročníku. Řekněte mi nějaká. Jsou to vlastně 

názvy O…. Z….. V….. Č….. a VL…. Doplňte slova na tabuli, vezměte si křídy a dopište slova. 

Hodnocení:Spolupráce v průběhu celé výuky (ústní vyjadřování, písemný projev, aktivita v hodině, 

schopnosti spolupráce, dodržování kázně a respektování pravidel hry) 

Co z učiva bude pro žáky obtížné?  

- určit zda se jedná o název činnosti či vlastnosti 

- určit rod u podstatných jmen v množném čísle 

Diferencovaný individuální přístup k žákům: 

Žáci s IVP – používání přehledů podstatných jmen, pracovní list s domečkem a jednolitými 

podstatnými jmény, zařazování kartiček, upravené pracovní list, delší časová dotace, používání 

názornosti, schémat, obrázků 

- individuální přístup ke každému žáku dle jeho potřeb 
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Výchovné možnosti: 

- u názvů vlastností můžeme s žáky jmenovat ty dobré a ty špatné, vysvětlit si možné příčiny takového 

chování a vlastností 

- činnosti můžeme rozdělit na činnosti pomáhající (úklid doma, na zahradě) 

Rozvoj klíčových kompetencí: 

Komunikativní kompetence – rozvoj slovní zásoby 

Kompetence k učení – práce s textem; vyhledávání podstatných jmen, zvolit vhodnou strategii, aby 

žáci některá nepřehlédli 

Sociální kompetence – dělení vlastností na dobré a zlé, jmenování činností, díky kterým můžeme 

pomáhat. 

 

5. ročník 

Výukové cíle: 

- upevnit a procvičit skloňování podstatných jmen 

- určit vzory podstatných jmen 

- dosadit správnou koncovku podstatných jmen dle vzoru 

- rozvíjet dosavadní znalosti o podstatných jménech 

Délka vyučovací hodiny: 45 minut 

Vyučovací metody: 

- společné ústní opakování, pomocné otázky, schéma na tabuli 

- skupinová práce – strukturalizace postupu určení koncovky 

- procvičování formou didaktických her 

- práce s didaktickými pomůckami tabulky, manipulace, řazení kartiček – doplňování koncovek 

pomocí přiřezování kartiček se slovními spojeními do příslušných políček přehledné tabulky ze sady 

DiPo 

- procvičování dovedností pomocí online cvičení a v pracovních sešitech 

Didaktické pomůcky:tabulky s přehledy vzorů podstatných jmen, nástěnné tabule, online cvičení 

k procvičování 

 

Zvláštní didaktická hlediska:  

Motivace:Psaní mailů, dopisů či žádostí bez pravopisných chyb. Tak například: Tyto dvě věty jsou obě 

pravopisně správně i přesto se ve slově psy jednou píše y a v druhé větě psi jsou s měkkým i. Psi vyli. 

Viděla jsem psy. Vzpomenete si na pravopisné pravidlo, které nám udává, proč tomu tak je? 

Aktivizace:Zkusme společně pro ně shrnout nejdůležitější informace, co se musí naučit, aby uměli 

správně určit koncovky u podstatných jmen. 

Hodnocení:Spolupráce v průběhu celé výuky (ústní vyjadřování, písemný projev, aktivita v hodině, 

schopnosti spolupráce, dodržování kázně a respektování pravidel hry) 
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Co z učiva bude pro žáky obtížné? 

- správné určení vzorů u podstatných jmen rodu mužského životného a neživotného – stroj a    

  muž 

- dosazování koncovek podle vzoru pán v množném čísle v 1. p. a ve 4. p.  

  Např.: Psi vyli. X Viděl jsem psy. 

- koncovka – ami v 7. p. u podstatných jmen rodu ženského 

Diferencovaný individuální přístup k žákům: 

Žáci s IVP – možnost používání přehledu vzorů 

- názorná jednodušší strukturalizace určování vzoru u podstatných jmen (bodech a barevně) 

- individuální přístup ke každému žáku dle jeho potřeb 

Výchovné možnosti: 

- psaní dopisů se správnými koncovkami, slušné písemné vyjadřování 

- spisovný český jazyk – správné používání koncovek podstatných jmen 

Rozvoj klíčových kompetencí: 

Komunikativní kompetence – písemný projev 

Kompetence k učení – opakování a procvičování již naučeného učiva je nutné, metakognitivních 

znalostí a dovedností, způsoby procvičování 

Rozvoj kritického myšlení – uplatňování již osvojených dovedností a jejich rozšiřování k určení 

správné koncovky podstatných jmen 
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Organizace vyučovací hodiny: 

 3. ročník 5. ročník 

1. Úvod Psaní mailů, dopisů či žádostí bez pravopisných chyb, není snadné, ale není to nemožné. Dnes se budeme zabývat podstatnými jmény, 

abychom uměli psát správné koncovky. 

Společné shrnutí dosavadních znalostí o podstatných jménech z předešlých ročníků 

2. Expozice učiva Abychom uměli dosadit koncovky v podstatných jménech, jako 

to umí žáci z pátého ročníku, musíme umět nejdříve rozpoznat 

podstatná jména. To už bychom měli umět z loňského roku, nyní 

se budeme učit určit rody podstatných jmen. Vysvětlení pomocí 

schématu na tabuli. 

Samostatná práce: 

- podtrhat podstatná jména na dané stránce v časopisu 

Mateřídouška 

Podstatná jména jste již probírali ve druhém ročníku. Řekněte mi 

nějaká. Jsou to vlastně názvy O…. Z….. V….. Č….. a VL…. 

Doplňte slova na tabuli, vezměte si křídy a dopište slova 

Samostatná skupinová práce 

- strukturalizace postupu určení koncovky Příklad na interaktivní 

tabuli: Psi vyli. Viděla jsem psy. 

Písemné zadání na tabuli: 

Tyto dvě věty jsou obě pravopisně správně i přesto se ve slově psy 

jednou píše y a v druhé větě psi se píše i měkké. Vzpomenete si na 

pravopisné pravidlo, podle kterého tomu tak je? 

Společná práce, doplněná zápisem na papír A4 

Zkuste společně postupné kroky nutné k určení koncovky u 

podstatných jmen. 

3. Procvičování 

 

Práce ve dvojicích: 

- s pomůckami na zařazování podstatných jmen dle rodů a dle 

druhů 

(sada DiPo – podstatná jména, pracovní list „Domeček“) 

Samostatná práce: 

- pracovní list 

- řešení online cvičení na PC 

- společná práce na interaktivní tabuli (doplňování koncovek slov 

v textu 

4. Celkové shrnutí 

hodiny 

Společné jmenování vlastnosti a rozdělování na dobré a špatné. Žáci z pátého ročníku je zapisují na tabuli do dvou sloupců, kdy do 

závorky připisují jmenný vzor. Celkové společné ústní zhodnocení hodiny a vyvození základních poznatků – shrnutí. 

Pozn.: Části napsané červeným písmem ukazují přímou práci učitele s žáky.
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Realizace/reflexe: 

 

Výuka probíhala relativně klidně. Přestože téma hodiny bylo pro oba ročníky stejné, výukové 

cíle se výrazně lišily, proto procvičování probíhalo spíše odděleně. Žáky třetího ročníku 

zaujala práce s pracovním listem „Domeček“ kdy měli nejdříve vystříhat podstatná jména a 

následně je zařadit do domečku dle rodu a dle druhů 

zároveň, viz obr. 1, na kterém je vyfocen vyplněný 

pracovní list jednoho z žáků. Žáci z pátého ročníku 

téměř bez pomoci dobře sepsali postup o čtyřech bodech 

pro určování vzorů u podstatných jmen. Na závěr 

hodiny probíhalo rozdělení podstatných jmen 

(vlastností) na dobré a špatné. Do této aktivity byly 

zapojeny oba ročníky. Žáci z třetího ročníku vymýšleli 

dobré a špatné vlastnosti. Žáci z pátého ročníku tato 

podstatná jména zapisovali na tabuli a určovali u nich 

vzor. Společně jsme zhodnotili jednotlivé vlastnosti a s 

tím související chování.  

 

 

 

 

Sebereflexe: 

 

Často narážím na větší skoky v učivu stejně jako v této hodině. Za velkou nevýhodu považuji 

méně možností pro zapojení obou ročníků zároveň a omezený výběr didaktických her 

zejména kvůli nízkému počtu žáků v jednotlivých ročnících. V této hodině jsem nakonec 

vymyslela alespoň společný závěr, kdy měl každý ročník svoji úlohu a celkem dobře si vedli a 

spolupracovali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Práce žáka 3. ročníku, foto archiv 

autorky 
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Příprava č. 7 

 
Předmět Český jazyk 

Téma Vyjmenovaná slova po „m“ / Skloňování přídavných jmen 

Práce s učivem 

3. ročník Vyjmenovaná slova: my, mýt, myslet 

5. ročník Skloňování přídavných jmen 

 

3. ročník 

Výukové cíle: 

- procvičit vyjmenovaná slova my, mýt, myslit 

- pochopit význam jednotlivých slov 

- rozpoznat rozdíl my x mi, mýt x mít 

- vytvářet slova příbuzná mýt, myslet 

Délka vyučovací hodiny: 45 minut 

Vyučovací metody: 

-práce s magnetickými obrázky a fotografiemi se znázorněným významem vyjmenovaných slov – 

názornost 

- expozice učiva – význam slov: my x mi, mýt x mít 

- společné procvičování (ukazování – učitel říká slovní spojení či věty, děti ukazují kartičky s i/í/y/ý 

dle významu Např.:  My všichni máme společnou třídu. Podej mi ruku. Bude mít matematiku. 

Budeme mýt nádobí jarem. 

- analýza slov  

- práce se slovy příbuznými, skupinová práce  

- vystřihování slov z pracovního listu a vlepování k daným vyjmenovaným slovům 

- společné hledání nesmyslů na stránce Nesmyslov z časopisu Sluníčko  

Didaktické pomůcky: přehledy vyjmenovaných slov, magnetické kartičky s fotografiemi, časopis 

Sluníčko, pracovní listy 

 

Zvláštní didaktická hlediska:  

Motivace:Pokud napíšu na tabuli my x mi. Obojí je správně, ale každé má jiný význam. 

Aktivizace:Zkuste mi říct jaký, pokud nevíte. Přečte si připravený článek v učebnici a zaměřte se věty 

s my a s mi. Jaký mají ta slova význam? 

Hodnocení:Spolupráce v průběhu celé výuky (ústní vyjadřování, písemný projev, aktivita v hodině, 

schopnosti spolupráce, dodržování kázně a respektování pravidel hry) 

Co z učiva bude pro žáky obtížné?  
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- rozpoznávat zájmena my a mi dle významu 

- vytvářet slova příbuzná 

Diferencovaný individuální přístup k žákům: 

Žáci s IVP – možnost používání přehledu vyjmenovaných slov (s obrázky), vysvětlování významu 

slov pomocí gest (my ukážu na nás všechny x mi jako mně ukážu na sebe (já). - pro - individuální 

přístup ke každému žáku dle jeho potřeb 

Výchovné možnosti: 

Je důležité si mýt ruce před jídlem, pokud přicházíme z venku či z toalety. Zásady hygieny. 

Nemusíme mít všechny hračky či elektronické přístroje, které chceme.  - hodnoty, vážení si věcí, 

soudnost 

Rozvoj klíčových kompetencí: 

Komunikativní kompetence – rozvoj ústního i písemného vyjadřování 

Sociální kompetence – podpora a rozvoj spolupráce 

Rozvoj kritického myšlení – analýza článku se zájmeny my x mi – jaký mají význam 

 

5. ročník 

Výukové cíle: 

- zopakovat pravidla (otázky) pro rozpoznání přídavných jmen 

- rozšířit znalosti o druhy přídavných jmen - tvrdá, měkká, přivlastňovací 

- pochopit pravidla pro určování tvrdých a měkkých přídavných jmen 

Délka vyučovací hodiny: 45 minut 

Vyučovací metody: 

- ústní opakování, kladení otázek 

- společná práce  

- expozice učiva – schéma na tabuli, práce s učebnicí, názornost – barevné zvýraznění koncovek, 

analýza 

- strukturalizace postupu určování tvrdých přídavných jmen dle vzorů 

Didaktické pomůcky: přehledy slovních druhů, tabulka s druhy a vzory přídavných jmen,  

 

Zvláštní didaktická hlediska:  

Motivace: Jak to že píšeme: malý pes, malí psi, cizí pes 

Aktivizace: Jak by se to dalo určit. Jak je tomu u podstatných jmen? Podle čeho určujeme koncovky? 

Myslíte, že mají vzory i přídavná jména? 

Hodnocení: Spolupráce v průběhu celé výuky (ústní vyjadřování, písemný projev, aktivita v hodině, 

schopnosti spolupráce, dodržování kázně a respektování pravidel hry) 

Co z učiva bude pro žáky obtížné? 

- určování druhů přídavných jmen 
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- nedostatek slovní zásoby, nesečtělost – souvisí s neodhadnutím skloňování např. Cizí, cizá, cizé – 

jim nemusí přijít divné – nesetkali se s tím 

Diferencovaný individuální přístup k žákům: 

Žáci s IVP – možnost používání přehledu slovních druhů, vizualizace 

individuální přístup ke každému žáku dle jeho potřeb a tempa 

při společném popisu pachatele nápomoc učitele či AP bázlivějším žákům 

- přehled druhů přídavných jmen – naučit s ním pracovat 

- úprava textů, kladení méně náročných otázek, pomoc k zapojení se do kolektivu 

Výchovné možnosti: 

- nehodné psát úřední dopisy s hrubkami – nutnost znalosti pravopisu. Přídavná jména - častá 

- popis osoby: nehodnotíme hanlivě hmotnost – ukázka vhodných přídavných jmen, která nejsou 

urážlivá 

- příd. jm. brýlatý – neexistuje Proč myslíte? (následná diskuze) 

Rozvoj klíčových kompetencí: 

Komunikativní kompetence – vyjadřování, popis pachatele 

Rozvoj kritického myšlení – analýza jak můžeme poznat kterou koncovku napsat v přídavných 

jménech, dedukce – porovnáním s pravidly u podstatných jmen - vzory 

Sociální kompetence – efektivní spolupráce ve skupině 
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Organizace vyučovací hodiny: 

 3. ročník 5. ročník 

1. Úvod Pokud napíšu na tabuli my x mi. Obojí je správně, ale každé má jiný 

význam. Zkuste mi říct jaký, pomůže vám článek. Zamyslete se, jaký 

mají ta slova význam? Analýza textu 

Přečte si připravený článek v učebnici a zaměřte se věty s my a s mi. 

Samostatná práce v pracovních sešitech: 

(rychlé navázání a zopakování předchozí výuky) 

- pokračování z minulé hodiny 

 

2. Expozice učiva Rozbor vět v článku, společné vyvození významu slov: my x mi a 

následně slov: mýt x mít 

- společné procvičování (ukazování – učitel říká slovní spojení či věty, 

děti ukazují kartičky s i/í/y/ý dle významu Např.:  My všichni máme 

společnou třídu. Podej mi ruku. Bude mít matematiku. Budeme mýt 

nádobí jarem. 

- práce na PC - online cvičení 

- pokud budou žáci se samostatnou prací hotovi dříve, 

přidají se ke společnému procvičování vyjmenovaných 

slov se třetím ročníkem 

 

3. Procvičování 

 

Samostatná práce: 

- práce se slovy příbuznými, skupinová práce  

- vystřihování slov z pracovního listu a vlepování k daným 

vyjmenovaným slovům 

- společné hledání nesmyslů na stránce „Nesmyslov“ z časopisu 

Sluníčko (slova příbuzná myslet – nesmysl, mysl, myslivec…) 

Psaní vět typu: Nesmysl je, když ….(žáci sami doplní dle stránky či dle 

fantazie) 

Společně shrnout významy slov: my, mýt, myslet 

Žáci sami napíšou do školního sešitu jednu větu, kterou si z hodiny 

zapamatovali, a ve které se vyskytuje jedno z probíraných 

vyjmenovaných slov. 

Expozice učiva:  

Proč můžeme psát: malý pes, malí psi, cizí pes 

Jak by se to dalo určit. Jak je tomu u podstatných jmen? 

Podle čeho určujeme koncovky? Myslíte, že mají vzory i 

přídavná jména? 

schéma na tabuli, práce s učebnicí, názornost – barevné 

zvýraznění koncovek, analýza 

Přepis schématu do školních sešitů 

- strukturalizace postupu určování tvrdých přídavných 

jmen dle vzorů 

Společně shrnout postupu při určování druhu přídavných 

jmen a vyplývajících vzorů. 

4. Celkové shrnutí 

hodiny 

Společný rozbor těchto vět napsaných na tabuli: My chceme mít malé psy.  Špinaví psi se nechtějí nechat mýt. 

- vysvětlení významů i pravopisu v jednotlivých slovech (vyj. slova – 3. ročník, koncovky pod. jmen  a příd. jmen– 5. ročník) 

Pozn.: Části napsané červeným písmem ukazují přímou práci učitele s žáky.
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Realizace/reflexe: 

 

U této hodiny jsem volila rozdělený úvod, kdy jsem začala s expozicí učiva u třetího ročníku, 

mezitím žáci z pátého ročníku procvičovali v rámci samostatné práce vyhledávání přídavných 

jmen v textu a určování jejich pádu a čísla. Jakmile žáci z třetího ročníku samostatně 

procvičovali právě probrané učivo, přešla jsem k pátému ročníku, kde byl výklad věnován 

expozici učiva skloňování přídavných jmen. 

U třetího ročníku byl význam zájmen my x mi vysvětlen pomocí společné analýzy textu. 

K vyhledávání slov příbuzných byla použita stránka z časopisu Sluníčko Nesmyslov. 

Jednotlivé nesmysly žáci nejprve říkali a po té měli napsat věty začínající slovy: Nesmysl je, 

když…..   Zde krásně uplatnili svoji fantazie a některé věty byly velmi zdařené. Tato práce 

zaujala i dva časté „vyrušovatele“, ve zbytku času, než jsem skončila s výkladem učiva u 

pátého ročníku, si mohli žáci ze třetího ročníku dané nesmysly nakreslit. 

S žáky z pátého ročníku jsme společně vytvořili barevné schéma na tabuli pro určování druhů 

přídavných jmen a následným vyvozením vzorů. U měkkých přídavných jmen jsme narazili u 

jednoho žáka na mezery ve slovní zásobě, kdy některá měkká přídavná jména skloňoval 

následovně: cizí, cizá, cizé. Jednalo se o žáka s přetrvávajícími logopedickými obtížemi.  

Na závěr jsem zvolila takové věty, kde se oba probírané jevy vyskytují a při rozebíraní 

pravopisných jevů jsme zároveň společně (i když střídavě) shrnuli poznatky z celé hodiny 

s oběma ročníky současně. 

 

Sebereflexe 

 

Byla jsem potěšena, že se mi u třetího ročníku podařilo zaujmout dva zmíněné často 

vyrušující žáky. Při následných přípravách na výuku jsem se tím inspirovala a snažila jsem se 

více cvičení zaměřit na možnost zapojení fantazie a jejich sebevyjádření, které by 

korespondovalo s výukovými cíli. 
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Příprava č. 8 

Předmět Matematika 

Téma Násobíme a dělíme 

Práce s učivem 

3. ročník Násobení a dělení v rozsahu malé násobilky 

(opakování a procvičování učiva) 

5. ročník Písemné dělení a násobení, pamětné dělení se zbytkem – opakování 

(příprava na dělení dvojciferným číslem) 

 

3. ročník 

Výukové cíle: 

- připravit na novou látku - násobení mimo rozsah malé násobilky 

- opakovat, připomenout, procvičovat učivo z 2. ročníku 

- osvojit početní operace násobení a dělení 

- porozumět principu dělení a násobení (názornost) 

Délka vyučovací hodiny: 45 minut 

Vyučovací metody:  

- manipulace s fazolemi – násobení, dělení 

- názornost 

- práce s tabulkou malé násobilky (běhací diktát) 

- procvičování pomocí interaktivní tabule – násobilkové pexeso 

- didaktické hry – Bingo 

Didaktické pomůcky: program na interaktivní tabuli, fazolky, tácky, tabulka malé násobilky, 

pracovní sešity, mazací tabulky a fixy na Bingo 

Zvláštní didaktická hlediska:  

Motivace: procvičování formou her, které žáky baví 

Aktivizace: střídání činností, zadávání kontrolních a doplňujících otázek 

Hodnocení: celková aktivita v hodině, práce v pracovním sešitě 

Co z učiva bude pro žáky obtížné?  

Dělení – nejvíce se osvědčilo učit žáky násobilku zpaměti jako básničku (např.: 2 x 3 = 6, 6 : 3 = 2….) 

Diferencovaný individuální přístup k žákům: 

Žáci s IVP – možnost používání tabulky malé násobilky (upravená s možností posouvání řádku pro 

lepší manipulaci viz obr. 2); více prostoru pro manipulaci s fazolkami, upravené pracovní listy  

- individuální přístup ke každému žáku dle jeho potřeb 
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Obrázek č. 2: Pohyblivá tabulka násobilky, foto archiv autorky 

Rozvoj klíčových kompetencí: 

Kompetence k řešení problémů – používání matematických postupů, rozvoj logického myšlení 

Kompetence pracovní – manipulace s pomůckami, dodržování pravidel při hrách 

Kompetence sociální – práce ve dvojicích, práce ve skupině 

 

5. ročník 

Výukové cíle: 

- procvičit násobení a dělení v rozsahu malé násobilky 

- procvičit pamětné dělení se zbytkem 

- provádět zkoušku správnosti 

Délka vyučovací hodiny: 45 minut 

Vyučovací metody: 

- didaktické hry, hra Cestovatel, hra Číslo, které nás probudí 

- práce s didaktickými pomůcky 

- kooperativní vyučování 

- práce s interaktivní tabulí – procvičování hravou formou  

Didaktické pomůcky: kartičky s úkoly na hru cestovatel, počítačové programy k procvičování, 

tabulka s násobilkou 

 

Zvláštní didaktická hlediska:  

Motivace:V naší třídě je celkem 9 žáků. A já mám 11 bonbónů. Jak bonbóny mohu rozdělit 

spravedlivě?  

Aktivizace:A já se teď ptám:Kolik bonbónů dostane každý z vás? Kolik jich zbude.  

Bonbóny tak rozdělím a provedeme zkoušku správnosti znázorněnou na bonbónech 

Hodnocení:celková aktivita v hodině, správnost postupu při řešení početních operací 

Co z učiva bude pro žáky obtížné?  
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Diferencovaný individuální přístup k žákům: 

Žáci s IVP – individuální přístup ke každému žáku dle jeho potřeb 

 

Výchovné možnosti: 

- dělení se o věci 

Rozvoj klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení – nutnost znalosti malé násobilky 

Rozvoj kritického myšlení- rozvoj logického myšlení, ověřování výpočtů zkouškou správností, 

používání osvojených matematických dovedností 

Sociální kompetence – rozvoj kooperativních dovedností  
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Organizace vyučovací hodiny: 

 3. ročník 5. ročník 

1. Úvod Úvodní matematická rozcvička – hra: Číslo, které nás probudí 

Pravidla hry: Na tabuli nakreslíme budík a s určitým časem (celá hodina – 1-10). Žáci se položí na lavici – předstírají 

spánek. Žáci s IVP – koukají do tabulek násobilky. Pak zadáváme různé příklady, pokud je výsledek shodný s hodinou na 

budíku, žáci musí zvednout hlavu – předstírat probuzení. 

 

2. Expozice učiva Připomenutí principu násobení pomocí fazolek, např.: 12 

fazolek a 4 žáci si je rozdělí 

Kolik fazolek má jeden z nich?  

Různé příklady. Připomenutí principu dělení pomocí 

fazolek – Mám 12 fazolek, rozdělím na čtyři hromádky. 

Kolik fazolek je v jedné hromádce? Různé příklady – 

manipulace s fazolkami 

 

 

Samostatné hraní hry Bingo: 

Žáci si sami zadávají příklady a zaškrtávají v tabulce s devíti 

políčky, do kterých si libovolně zapsali násobky zvoleného 

čísla 

(předchází tomu narýsování úhledné tabulky s devíti 

stejnými políčky - praktické využití znalostí z geometrie, 

práce s pravítkem s ryskou a měřením) 

- následné hodnocení správně narýsované tabulky 

vyučujícím, ověření pravých úhlů 

Na jejich práci je průběžně dohlíženo 

3. Procvičování 

 

Samostatná práce: 

-řešení cvičení v pracovním sešitě  

(možnost podívat se dozadu k nápovědě – tabulka 

násobilky) 

Násobilkové pexeso – hra na interaktivní tabuli, práce ve 

dvojicích 

Samostatná práce - hra „Cestovatel“ 

Ve třídě jsou různě rozložené očíslované karty s početními 

úlohami. Žáci si vezmou své sešity a „cestují“ po třídě a 

postupně řeší zadané úlohy, které jsou zaměřeny na pamětné 

dělení se zbytkem a provádění zkoušek správnosti 

 

4. Celkové shrnutí 

hodiny 

Společné shrnutí vyučovací hodiny: 

Co jsme si dnes připomněli? Je důležité umět malou násobilku? Proč? Co všechno můžeme pomocí násobilky spočítat. 

Uveďte příklady. Na co si musíme dávat pozor. 

 

 
Pozn.: Části napsané červeným písmem ukazují přímou práci učitele s žáky.
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Realizace/reflexe: 

 

Společnou „matematickou rozcvičku“ formou hry žáci dobře znají. Další didaktické hry  

byly v této hodině zvoleny pro každý ročník jiného charakteru s ohledem na jejich 

dovednosti a výukové cíle. Žáci třetího ročníku procvičovali převážně hravou formou 

(matematické pexeso – interaktivní tabule, manipulace s fazolemi). Žáci z pátého ročníku 

hráli hru „Bingo“. Nejprve si sami připravili tabulku pomocí rýsování. Prostřednictvím hry 

„Cestovatel“ rozvíjeli své strategické myšlení. Žáci ani jednu z her nehráli poprvé, proto 

jsme zvládli v rámci jedné vyučovací hodiny více her. Žáci byli již sehraní, hry je baví. 

Hodina byla velmi pestrá, což se projevilo i na kázni a celkové atmosféře ve třídě. 

 

Sebereflexe: 

Znalost malé násobilky je nezbytně nutná pro osvojování učiva v dalších ročních, proto 

násobilku pravidelně s žáky trénujeme a procvičujeme v rámci úvodních rozcviček. Tyto 

rozcvičky považuji za velmi přínosné, jelikož mohu zhodnotit aktuální úroveň dovedností 

jednotlivých žáků, a které příklady činí žákům obtíže. Zároveň se jedná o aktivitu, kterou 

mohou vykonávat oba ročníky současně. Dle našich dosavadních zkušeností mají žáci 

s rýsováním často potíže, proto je častěji zařazováno do výuky, například formou přípravy 

tabulky. U pátého ročníku máme dobré zkušenosti s hrou “Cestovatel“, kdy pomocí cíleně 

zaměřených úkolů procvičovali jednotlivé početní úkony, jejichž znalost bude potřebná 

k dělení dvojciferným číslem. Dělení dvojciferným číslem je považováno za jednu 

z nejobtížnějších látek z učiva matematiky v pátém ročníku, proto je procvičování 

věnována větší pozornost. V letošním roce byly vyrobeny 

tabulky s násobky čísel (viz obr. 3) ke snadnějšímu 

osvojení malé násobilky. Původně byly tyto tabulky určeny 

pro žáky se SPU. Nakonec jsou používány pro všechny 

žáky třetího ročníku. Na přední straně jsou příklady, 

jakmile žák okénko s příkladem otevře, odkryje výsledek 

s obrázkem. Tato tabulka pomáhá žákům během učení 

násobilky si snadněji zapamatovat jednotlivé příklady 

pomocí spojením konkrétního obrázku s daným příkladem.                                                                                            

                                                     Obrázek č. 3: Obrázková tabulka násobilky, 

foto archiv autorky 
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4.4 Závěry šetření  

Hlavním cílem této práce bylo popsat edukační proces v málotřídní škole s ohledem 

na výuku spojených ročníků a žáků se specifickými poruchami učení. Tento cíl se podařilo 

naplnit. 

VO 1: Může konkrétní spojení ročníků ovlivnit výuku v málotřídní škole? 

Uspořádání spojených ročníků do jednotlivých tříd na málotřídních školách může 

být významným zásahem do chodu školy, který výrazně ovlivní výuku, přípravu učitele i 

kolektiv žáků v daných třídách. V každé ze sledovaných škol bylo pro letošní rok zvoleno 

odlišné uspořádání ročníků, což umožňuje porovnání výhod a nevýhod daných variant.  

Pedagogické sbory málotřídních škol mohou mít dobré zkušenosti s určitým 

uspořádáním ročníků a preferovat jej. Ne vždy je ale možné takové uspořádání ročníků 

učinit. Školy se musí přizpůsobovat každý školní rok aktuálnímu stavu žáků a 

zaměstnanců. Například u sledovaných škol byla zaznamenána preference mít 1. ročník 

samostatný, bylo tak organizováno pouze u jedné ze tří škol našeho výzkumného souboru, 

uspořádání je ovlivněno dle celkových počtů žáků v jednotlivých ročnících, dle počtů žáků 

se SVP, dle počtů pedagogů a asistentů. 

U informantů převažovali preference mít spojené ročníky po sobě jdoucí. U spojení 

ročníků, které na sebe přímo nenavazují například u 2. a 4. ročníku byly zaznamenány 

vyšší nároky na výuku vzhledem k nenavazujícímu učivu. U spojeného 3. a 5. ročníku byly 

považovány tyto nároky za ještě vyšší. Třetí ročník je všeobecně považován za nejtěžší 

v rámci prvního stupně a pátý ročník přestupuje v příštím roce na druhý stupeň jiné školy. 

Učitel by se tedy měl intenzivně věnovat oběma ročníkům, ale látka je značně rozdílná, 

aby došlo k efektivnímu propojení učiva. Často je tato výuka vnímána, jako velmi náročná 

z hlediska organizace a vyžaduje větší míru individualizace a diferenciace. 

Doporučení pro praxi: 

Z našich zkušeností vyplývajících z realizace aplikační části výzkumného šetření 

jsme došli k závěru, že u varianty spojení ročníků po sobě jdoucích (od druhého ročníku 

výše) lze lépe spojovat učivo vzhledem k menším rozdílům. Považujeme však za důležité 

upozornit, že nesmí být opomenuty výukové cíle v jednotlivých ročnících. Spojování učiva 

by mělo být voleno se zřetelem k potřebám daných ročníků.  
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Spojení druhého a třetího ročníku se jeví jako optimální spojení pro volbu 

didaktických metod založených na hravé formě, názornosti či pokusech. Motivační 

hodnocení formou obrázků je přijímáno kladněji a jednotněji. Dle našeho zjištění je 

největší prostor pro spojování učiva možný u čtvrtého a pátého ročníku, což může souviset 

s širším rozsahem získaných znalostí, dovedností a zkušeností žáků, zároveň je zde více 

příležitostí pro vrstevnické učení, řešení záhad, tvůrčí učení, realizaci různých projektů se 

zapojením žáků a podobně. Rovněž se nám velmi osvědčilo zapojovat žáky do organizace 

výuky, například aby si sami vybrali z nabízených témat hodiny. Výuka 5. ročníku je 

považována za náročnější, souvisí to i s následujícím přechodem žáků na druhý stupeň, což 

lze snadněji a přirozeněji pomocí opakování učiva z loňských let prostřednictvím společné 

práce se 4. ročníkem. Obsah učiva obou ročníků to umožňuje.  

Ve výuce 3. a 5. ročníku by měl být častěji kombinovány metody individuálně 

zaměřené na jeden ročník s metodami vhodnými pro práci s celou třídou. Ty však musí být 

modifikovány či rozděleny na různé úrovně. Výuku je nutné více diferencovat a zároveň 

neopomínat práci s celou třídou, pro kterou by měly být využity vhodné okamžiky, 

například úvod a závěr hodiny, i přesto, že každý ročník probíral jiné učivo. Žáci mohou 

mezi sebou sdílet poznatky a učit se vzájemné komunikaci, čímž může být podporováno 

vrstevnické učení. Třetí ročník je nutno vést k samostatnosti a v pátém ročníku je nezbytná 

výuka s důrazem na logické uvažování s vyššími nároky na výstupy žáků. U spojených 

ročníků ob rok je prostor pro společné didaktické hry a spojování učiva omezen nejen 

většími rozdíly v učivu, ale i odlišnou úrovní znalostí a dovedností. 

Všeobecně pro všechny typy spojení můžeme v praxi doporučit plánování učebních 

plánů dopředu, především na začátku roku si rozvrhnout, které učivo lze spojit a které 

nikoliv. Je nezbytné neopomínat věkové zvláštnosti a specifika vztahující se k daným 

ročníkům. Zároveň je vhodné mít připraven soubor her, které se dají různě modifikovat dle 

potřeby.  

VO 2: Jak efektivně je realizována výuka ve třídě spojených ročníků s 

inkludovanými žáky se SPU? 

Organizace výuky spojených ročníků je dle výpovědí respondentů i dle našich zkušeností 

náročná. Z uvedených výpovědí vyplývá, že každý s dotazovaných učitelů si s organizací 

výuky poradil po svém. Pro všechny je společná snaha, celkovou situaci nějak rozumně 
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uchopit a vycházet ze svých zkušeností. Ti zkušenější mají osvědčený systém práce, 

průběžně jej modifikují dle situace a aktuálních potřeb žáků. Pro začátečníky je tato výuka 

náročná, zkouší různé metody.  Informanti se shodují ve výuce nové látky v tom, že 

začínají frontálně, po té však každý informant už navazuje jinou organizační formou a 

metodou výuky. 

Výuku v málotřídní škole ovlivňuje mnoho faktorů: zmíněné variace ročníků, míra 

samostatnosti žáků, složení žáků v dané třídě i jednotlivých ročníků zejména počty žáků 

se SVP a míra jednotlivých podpůrných opatření u žáků se SPU a v neposlední řadě i 

celkový počet žáků ve třídě. Učitel málotřídní školy musí skloubit jednotlivé výukové cíle 

do jedné vyučovací hodiny. Důraz na individualizaci a diferenciaci je prohlubován 

s přibývajícím počtem žáků, avšak vzhledem k menšímu počtu žáků je v těchto školách 

větší prostor pro uspokojování specifických vzdělávacích potřeb. 

Doporučení pro praxi: 

Koordinace učiva je jedním z charakteristických znaků málotřídního vyučování a je 

to záležitost předchozí přípravy učitele na výuku, kdy by si sám před začátkem roku měl 

promyslet strategii dle daných ročníků a volby podpůrných opatření u žáků. Také by si měl 

promyslet, jakým způsobem dané učivo skloubí, či které kapitoly bude vhodnější probírat 

s ročníky odděleně.  

Dalším krokem je konkrétní aktuální organizace hodiny při výuce, každý má 

odlišné tempo i úroveň školních dovedností směrem k věkovým zvláštnostem. Učitel musí 

být schopen reflektovat do výuky individualitu žáků a vhodně vše skloubit. Určitá příprava 

na jednotlivé hodiny je dle našeho názoru nutná, zejména dlouhodobá koncepce, aby měl 

vyučující přehled, jak bude s jednotlivým učivem ročníků pracovat. Které části bude 

vyučovat společně, a které nikoliv. Zároveň je nezbytné být připraven na improvizaci a mít 

ve své „učitelské dílně“ k dispozici různé didaktické materiály s odlišnou náročností, 

didaktické pomůcky či didaktické hry, aby ve výuce nedocházelo k prostojům a 

nevyplněným místům. 

Výhodou může být apel na samostatnost, ale tak mohou pracovat žáci, kteří již 

disponují určitými dovednostmi a znalostmi, což může činit žákům třetího ročníku potíže, 

proto je bychom měli cíleně, promyšleně vést a připravovat na koncepci diferenciované 

výuky. 
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Prostorové uspořádání třídy s možností jednotlivých zón může velmi napomoci 

diferenciované výuce, především máme na mysli koberec, spojené lavice ve větší stůl, 

knihovnu, interaktivní tabuli či pracovní místo vhodné pro pokusy, záleží na materiálním 

vybavení dané školy. Žáci tak mohou střídat různé polohy při práci. Také by mělo být 

umožněno vyhledávání potřebných informací z různých zdrojů, například v třídní knihovně 

či pomocí internetu. K dispozici by měly být mapy, pomůcky k měření, přehledy či 

nástěnné přehledy. Osvědčené je i společné vytváření didaktických pomůcek a přehledů. 

Při promyšlené koordinaci výuky pomůže takové uspořádání k jejímu harmoničtějšímu 

průběhu a zároveň zajistí, aby se navzájem žáci příliš nerušili. Další přínos může 

jednoznačně přinést práce asistenta pedagoga ve třídě, je zde ale nezbytná vzájemná 

spolupráce s učitelem. 

VO 3: Jsou v rámci edukace v málotřídní škole uplatňována podpůrná opatření u žáků 

se SVP? 

Ano, často se jedná o nezbytnost vedoucí k dosažení výukových cílů jednotlivců 

dle jejich možností. Po organizační stránce je to náročné. Role asistentů pedagogů je 

považována v těchto školách za velmi opodstatněnou. Z šetření dále vyplynulo, že 

v současné době častěji v málotřídních školách nastává situace, kdy počet žáků s 

podpůrnými opatřeními vyšších stupňů je poměrově výraznější oproti počtu žáků 

intaktních, což má dle informantů negativní dopad výuku. Mají potíže s hodnocením, 

jelikož chybí ve třídě prospěchový průměr. Měli na mysli obtížnost situace zejména při 

nevhodném začlenění žáků do běžné školy pouze na základě žádosti rodičů navzdory 

nesouhlasu pedagogicko-psychologické poradny. Dle názorů informantů by o zařazení 

žáka do vhodné školy měli rozhodovat odborníci. V poslední době začíná v třídních 

kolektivech chybět tzv. zlatý střed. Této situaci však nelze zabránit z pozice 

pedagogických pracovníků ani ředitelů daných škol. V současné době se s takovou situací 

musí vypořádat sami za použití dostupných didaktických prostředků a znalostí, které mají 

k dispozici. Na druhé straně pro žáky se SPU může být vzdělávání v málotřídní škole 

velmi prospěšné, jejich potřeby zde mohou snadněji naplňovány než v běžných větších 

školách. Dle našeho názoru by to výuku při vhodném pedagogickém vedení nemělo 

zásadně ovlivnit. 
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Doporučení pro praxi: 

Rodiče by dle našeho názoru měli vědět o inkluzivních opatřeních jednotlivých 

škol. Považujeme za přínosné je zapojovat do školního dění, například v rámci příprav 

projektových dnů. Rovněž bychom chtěli zdůraznit důležitost spolupráce se všemi rodiči, 

společné budování vhodného klimatu ve třídách a v neposlední řadě spolupráce se 

speciálními pedagogy a odbornými školskými zařízeními. Práce s třídním klimatem 

v málotřídních školách by měla být zaměřena na vzájemnou spolupráci a pochopení, kdy 

starší žáci spolupracují s mladšími. Dále by mělo být citlivě pracováno s jinakostí. Menší 

kolektiv učiteli umožňuje žáky blíže poznat. Je důležité poukazovat na pestrost osobností 

a jedinečnost každého žáka. Učitel by měl těchto poznatků využít k poskytnutí příležitosti 

všem žákům zažívat pocity školního úspěchu. Rovněž je velmi důležitý přehled o různých 

výukových metodách a formách i těch alternativních. Dále by měl mít učitel dostatečné 

množství speciálních didaktických pomůcek, které může používat se všemi žáky, čímž 

může být částečně stírána potřebná diferenciace. K zachování jisté diskrétnosti při 

diferenciaci nám může pomoci například vytvoření pracovních listů dle úrovní 

a schopností jednotlivých žáků, které vypadají na první pohled stejně. 

  



99 

 

Závěr  

Cílem diplomové práce bylo popsat edukační proces v málotřídní škole, především 

výuku spojených ročníků v kontextu inkluzivního vzdělávání u žáků se specifickými 

poruchami učení. Dílčími cíli bylo zmapovat zkušenosti učitelů z málotřídních škol 

v nedalekém okolí. Dále vybrat vhodné didaktické metody a způsoby organizace, při 

kterých lze zachovat diferenciaci i individualizaci směrem k žákům. Pak vytvořit 

metodickou podporu, vyzkoušet ji v praxi a následně zhodnotit. 

Prostřednictvím výzkumného šetření byly zjištěny přínosné poznatky pro praxi. 

Výpovědi učitelů potvrdily náročnost výuky spojených ročníků v přípravné fázi 

i v samotné realizaci. Postavení se k takové výuce vyžaduje i jistou odvahu. Metodické 

příručky, teoretické poznatky, zkušenosti kolegů, didaktické pomůcky mohou takovou 

výuku velmi usnadnit a zefektivnit, nejvíce však záleží na osobnosti samotného učitele 

a jeho postoji.  Což doložili i jednotlivé zkušenosti učitelů, každý z nich pojal výuku 

odlišně, ale v mnohém se shodovali.  

Uvážlivá volba daných metod vedoucích k dosažení výukových cílů je důležitá, 

rovněž i citlivé vedení celé výuky, aby probíhala harmonicky, přehledně a přirozeně. Což 

vyžaduje dobré organizační schopnosti. Promyšlené plánování výuky je velmi 

opodstatněné, stejně jako připravenost na okamžitou improvizaci. Ve výuce by nemělo 

docházet ke zbytečným prostojům. Měly by být zajištěny takové podmínky, aby se všichni 

žáci mohli rozvíjet dle svých individuálně nastavených výukových cílů. V aplikační části 

je v tabulkách s organizací vyučovacích hodin vyznačena přímá práce učitele 

s jednotlivými, čímž je zdůrazněna důležitost využití každé minuty výuky. Na 

harmonickém chodu výuky dvou ročníků současně se nepodílí pouze učitel. Svou úlohu 

mají i žáci, kteří mohou přispět respektováním daných pravidel a svou ohleduplností 

k ostatním. 
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Seznam použitých zkratek  

IVP Individuální vzdělávací plán 

PPP Pedagogicko-psychologická poradna 

SPU Specifické poruchy učení 

SVP Speciální vzdělávací potřeba 

ŠVP Školní vzdělávací plán 
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