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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zaměřuje na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

na prvním stupni v běžných základních školách v období pandemie Covidu-19. Práce se 

skládá z teoretické části, ve které vychází z uvedených zdrojů a charakterizuje žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání těchto žáků na prvním stupni v období 

pandemie nového typu koronaviru způsobujícího onemocnění Covid-19. Empirická část 

je založena na kvalitativním výzkumu, který probíhal formou polostrukturovaných 

rozhovorů se šesti respondenty. Použitou metodou pro analýzu výsledků kvalitativního 

výzkumu se stala metoda otevřeného kódování dle Švaříčka a Šeďové (2007). 

Výzkumným problémem práce je způsob a průběh dálkového způsobu vzdělávání. Cílem 

šetření bylo podrobně prozkoumat uvedenou problematiku z pohledu pedagogů a 

asistentů pedagogů a popsat, jak respondenti vnímali a zvládali proces distanční výuky 

s integrovanými žáky s nutnou mírou podpory a problémů s ní spojených. Bakalářská 

práce zároveň vymezuje časové uzavření škol v České republice, popisuje využívané 

metody výuky respondentů během posledních dvou let a vliv pandemie a různých forem 

distančního vzdělávání na aktuální prostředí ve školách.  
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žáci prvního stupně, speciální vzdělávací potřeby, distanční vzdělávání, on-line výuka, 
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ABSTRACT 

This bachelor thesis is focused on the education of elementary pupils with special 

educational needs during the Covid-19 pandemic. The theoretic part is conducted through 

the characterisation of pupils with special educational needs and the definiton of 

education during pandemic of the new type of coronavirus that cause the Covid-19 

disease. The research was conducted through semi-structured interviews with six 

respondents. Respondents were teachers and teaching assistants on elementary schools. 

The aim of the examination was to explore in detail the given issue from the perspective 

of teachers and teaching assistants. The method used to analyse the results of the 

qualitative research was the open coding method according to Švaříček and Šeďová 

(2007). The results of the research showed how the respondents perceived and managed 

distance learning and the problems associated with it. It has revealed often challenging 

work of teachers and teaching assistants in the education of pupils with special 

educational needs related to the new form of teaching in elementary schools, the so-called 

distance learning. 
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Úvod  

V roce 2020 se svět dostal do zcela nové situace, kterou si nikdo v novodobé historii 

neuměl představit. Nový typ koronaviru se objevil začátkem roku, dostal se do téměř 

všech zemí světa a způsobil pandemii trvající bezmála dva roky. Vlivem rychlého a 

snadného přenosu infekce a nedostatečném prozkoumání důsledků onemocnění 

nazvaného mezinárodní zdravotnickou organizací Covid-19 se jednotlivé vlády zemí 

rozhodli přistoupit k různým druhům opatření, kdy výjimkou nebyl ani nouzový stav. 

Pandemie měla přímý dopad na různé oblasti běžného života. V této bakalářské práci se 

budeme zabývat především jejím vlivem na základní školy a průběh vzdělávání. 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami hrají v našem školství nezastupitelnou roli. 

V posledních letech sledujeme větší míru snahy zapojit žáky s nutnou individuální 

podporou do běžného vzdělávacího procesu a postupně odstraňovat všechny bariéry ve 

školním prostředí, abychom jim proces usnadnili. Domníváme se, že učitelé a asistenti 

pedagogů museli řešit nové problémy vzniklé ve vzdělávání žáků se SVP vlivem 

pandemie a opakovaných přechodů na dálkovou formu studia.  

Bakalářskou práci jsme tradičně rozdělili na část teoretickou a empirickou. V teoretické 

časti charakterizujeme nejdříve žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a systém 

podpůrných opatření dle platných vyhlášek a zákonů, ale i dalších zdrojů. V druhé části 

teorie se zabýváme vzděláváním žáků prvního stupně v době pandemie Covidu-19 podle 

aktuálních vládních usnesení a manuálů ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a 

dalších uvedených zdrojů. 

V empirické části popisujeme samotný výzkum, vybrané metody a výsledky výzkumu. 

Zvolili jsme výzkum kvalitativní založený na polostrukturovaných rozhovorech 

s respondenty, kterými se staly učitelky a asistentky pedagogů prvního stupně v běžných 

základních školách. K analýze a interpretaci dat se stala metoda otevřeného kódování 

(Švaříček a Šeďová a kol., 2007).  Cílem práce je představit názory, zkušenosti a dojmy 

respondentů z distančního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 

prvním stupni integrovaných do běžných škol. 
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Teoretická část 

1 Žák se speciálními vzdělávacími potřebami  

1.1 Vymezení pojmu, legislativa 

Definice od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT, 2017, s. 1) uvádí, že 

„Dítětem, žákem, či studentem (dále jen „žák“) se speciálními vzdělávacími potřebami je 

žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv 

na rovnoprávném základě s ostatními, potřebuje poskytnutí podpůrných opatření 

vyplývajících z jeho individuálních potřeb na základě jeho zdravotního stavu, odlišného 

kulturního prostředí nebo jiných životních podmínek“. Průcha (2013, s. 1–2) ve své 

publikaci definuje speciální vzdělávací potřeby jako „potřeby těch skupin populace, které 

v důsledku určitého znevýhodnění (handicapu) omezujícího jejich standardní vzdělávání 

si zasluhují, aby jim společnost pomáhala tím, že tato omezení odstraňuje nebo zmírňuje 

vhodnými vzdělávacími prostředky“. 

Speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí různé stupně a formy podpůrných či 

vyrovnávacích opatření. Každému žákovi jsou tyto opatření individuálně 

přizpůsobována, podle jeho aktuálního stavu zdravotního i sociálního. Dle vyhlášky (§1 

vyhlášky č. 27/2016 Sb.) je nutné žákovi nebo jeho zákonným zástupcům podat 

dostatečné informace o zvolených postupech a přihlíží se na názor rodičů i žáka, s 

ohledem na věk a stupeň vývoje.    

V České republice jsou upravovány práva a formy vzdělávání žáků se SVP následujícími 

zákony a vyhláškami: 

• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a jeho aktuální znění 

zákon č. 284/2020 Sb.  

• Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a jeho aktuální 

novela č. 379/2015 Sb.  

• Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných a 

její nejnovější verze vyhláška č. 606/2020 Sb.  
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• Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve škole 

a školských poradenských zařízeních a její poslední novela č. 607/2020 

Sb. 

• Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky a její novelizační vyhláška 

č. 256/2012 Sb. 

1.2 Podpůrná opatření  

Tato problematika je charakterizována ve školském zákoně a dále ve vyhlášce č. 27/2016 

Sb., kde definuje podpůrná opatření (dále jen PO), která se dělí celkem do 5 stupňů. PO 

prvního stupně navrhuje a poskytuje škola. Podpůrné opatření druhého až pátého stupně 

navrhuje a metodicky upravuje školské poradenské zařízení (ŠPZ), pedagogicko-

psychologická poradna (PPP) nebo speciálně pedagogické centrum (SPC).  

Důležitou úlohu má i tzv. „poradenský pracovník školy“ – výchovný poradce, školní 

metodik prevence, popř. speciální pedagog či školní psycholog. Školní poradenský 

pracovník může být školní metodik prevence zabývající se rizikovým chováním u žáků a 

jeho prevencí nebo výchovný poradce zaměřující se na podporu žáků a pedagogických 

pracovníků při uplatňování PO v rámci vzdělávání. Pokud se na škole vyskytuje pozice 

speciálního pedagoga či školního psychologa, ten se rovněž podílí na realizaci 

podpůrného opatření (skrze poradenské služby a předmět speciálně pedagogické péče). 

Pro správný účinek a výsledek vzdělávání je nutná spolupráce mezi žákem – školou – 

zákonným zástupcem – a popř. školským poradenským zařízením od druhého stupně a 

výš (Baslerová, Felcmanová, Michálik a kol., 2015).  

První stupeň podpůrných opatření upravuje vyhláška o vzdělávání žáků se SVP (vyhláška 

č. 27/2016 Sb.), kde mj. uvádí, že „podpůrná opatření prvního stupně slouží ke 

kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka (např. pomalejší tempo práce, drobné 

obtíže ve čtení, psaní, počítání, problémy se zapomínáním, drobné obtíže v koncentraci 

pozornosti atd.), u nichž je možné prostřednictvím mírných úprav v režimu školní výuky 

a domácí přípravy dosáhnout zlepšení; zahrnují také podporu žáků z důvodů 

akcelerovaného vývoje školních dovedností“.  Konkrétní úpravy ve vzdělávání žáka 

navrhuje škola (pedagogický pracovník) a podpora vyžaduje spolupráci se školním 
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poradenským pracovníkem a zákonným zástupcem nezletilého žáka. Metody výuky a 

práce s žákem jsou zaměřené například na celkovou individualizaci, podporu 

kognitivních funkcí (hlavně paměť, myšlení, pozornost), respektování individuálního 

tempa, vliv sociálního prostředí, rozvíjí vnímavost, motivaci k učení. Výstupy vzdělávání 

se v tomto stupni neupravují. Důležité je nastavení pevné struktury průběhu vyučovací 

hodiny, zasedacího pořádku, podpora volnočasových zájmů a aktivit u žáků, využití 

různých forem výuky. Hodnocení žáka by mělo probíhat v různých formách a cílem by 

mělo být nejen vyhodnocení vzdělávacích schopností žáka, ale i motivace k učení.  

Druhý stupeň PO je charakterizován mírnými problémy, jež se obvykle dají kompenzovat 

využitím speciálních pomůcek nebo učebnic, realizací předmětu speciálně pedagogické 

péče a úpravou pedagogické péče. Od druhého stupně jsou opatření realizována na 

základě doporučení ŠPZ, se kterým škola po celou dobu spolupracuje, avšak je potřebný 

také informovaný souhlas zákonného zástupce daného žáka (vyhláška č. 27/2016 Sb.).  

Z katalogu PO (Baslerová, Michálik, Monček a kol., 2015) dále vyplývá, že metody práce 

a styl výuky ve druhém stupni podpory jsou řešeny tak, aby se žák se SVP mohl účastnit 

aktivit stejných jako jeho spolužáci. Důraz se klade na individuální přístup k žákovi a 

nenarušení výuky ostatních. Pedagog by měl volit raději kontaktní styl výuky, učení 

spolupráce a hledat nové způsoby a formy vzdělávání. Žák může využívat různé speciální 

pomůcky, které nejsou obvykle tak finančně náročné jako třeba u vyšších stupňů podpory. 

Může být přítomen „sdílený asistent“, jenž není přiřazen ke konkrétnímu žákovi. Výstupy 

vzdělávání mohou být sníženy, avšak v takovém případě musí být vypracován 

individuální vzdělávací plán (IVP).  

V třetím stupni PO už je zapotřebí využití větších zásahů do výuky, které mají dopad i na 

ostatní účastníky vzdělávání. Žák se vzdělává na základě IVP, které vypracovává ŠPZ a 

škola jej následně realizuje. V rámci IVP má žák nárok na dvě hodiny předmětu speciálně 

pedagogické péče za týden, vzdělávací podporu pracovníka ŠPZ, školního psychologa či 

speciálního pedagoga, může využívat speciální učební nebo kompenzační pomůcky. 

Ulehčit vzdělávání žáka může také přítomnost asistenta pedagoga nebo sdíleného 

asistenta ve třídě. Zároveň může být redukován obsah vzdělávání a upravené formy 

hodnocení (vyhláška č. 27/2016 Sb.). 
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Katalog podpůrných opatření (Baslerová, Michálik, Monček a kol., 2015) uvádí, že je 

nutné umožňovat a poskytovat odbornou intervenci speciálně pedagogickou i 

psychologickou. Dle individuálních potřeb žáka se může realizovat ve škole, ve školském 

poradenském zařízení nebo v domácím prostředí žáka (v rodině). „Podpora je 

poskytována školou v užší spolupráci se ŠPZ. Při vzdělávání je nutno využívat speciálních 

forem, metod, postupů a je nutné rovněž respektovat možnosti žáka při hodnocení 

výsledků vzdělávání. Kromě běžných výukových materiálů jsou využívány i speciální 

učebnice, didaktické, kompenzační a rehabilitační pomůcky. Dle potřeb žáků a posouzení 

ŠPZ je možné snížit počet žáků ve třídě (obecně či ve vybraných předmětech)“.  

Čtvrtý stupeň se vyznačuje již významnými změnami ve výuce, organizaci vzdělávání, 

úpravami obsahu, výstupů a hodnocení vzdělávání dle toho, jaké oblasti může konkrétní 

jedinec zvládnout i alternativními způsoby. Proces je upraven skrze IVP, s jehož určením 

a diagnostikou pomáhá příslušné ŠPZ a poté probíhají i pravidelné kontroly ohledně 

účinnosti a efektu určených metod. Vzhledem k míře a projevům jednotlivých postiženích 

může žák využívat různé speciálně upravené učební pomůcky, avšak ty jsou obvykle 

znatelně finančně náročnější než pomůcky v předchozích stupních podpory. Je možné 

využít alternativní a augmentativní formy komunikace a nutná je přítomnost další osoby, 

kterou je nejčastěji asistent pedagoga. Do vzdělávacího procesu žáka nacházejícím se ve 

čtvrtém stupni podpory mohou být zapojeni také další pedagogičtí i nepedagogičtí 

pracovníci v rámci personální podpory jako asistent pedagoga, tlumočník či přepisovatel 

do českého znakového jazyka (ČZJ), osobní asistent, školní psycholog či speciální 

pedagog. Předmět speciálně pedagogické péče je zde v rozsahu tří hodin za týden a 

obvykle je realizován skupinovou formou, pokud žák zvládá práci ve skupině. Žáci ve 

čtvrtém stupni podpory mají ze zákona právo na prodloužení délky studia až o dva roky 

a vzdělávají se nejčastěji na základních školách speciálních (vyhláška č. 27/2016). 

V pátém stupni se jedná o nejvyšší možnou podporu. Vyhláška 27/2016 Sb. jej v příloze 

č. 1 charakterizuje například největšími změnami ve struktuře, procesu, obsahu, 

výstupech a hodnocení vzdělávání. Přihlíží se k aktuálnímu zdravotnímu stavu jedince se 

znevýhodněním, jelikož jsou zde často zařazeni i žáci s více vadami. Žák je vždy 

vzděláván na základě IVP zpracovaného dle rámcového vzdělávacího plánu základních 

škol speciálních (RVP ZŠS). Mimo využívání speciálních učebních nebo rehabilitačních 
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pomůcek je nezbytná i úprava pracovního prostředí ve škole i ve třídě, což je finančně 

nejnáročnější vzhledem k ostatním stupňům podpůrných opatření.  

Vyhláška dále uvádí, že na vzdělávání se podílí zejména speciální pedagog, dále asistent 

pedagoga, v případě potřeby i další pedagogický pracovník. Dle druhu postižení se ve 

vzdělávacím procesu může objevit tlumočník či přepisovatel do ČZJ, mohou být využity 

alternativní a augmentativní způsoby komunikace. Poradenské služby zajišťuje pracovník 

ŠPZ, školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog či speciální pedagog, 

kteří rovněž zprostředkovávají předmět speciálně pedagogické péče v rozsahu 4 h/ týden.  

Katalog podpůrných opatření (Baslerová, Michálik, Monček a kol., 2015) doporučuje 

zavést individuální vzdělávání probíhající v domácím (rodinném) prostředí u žáků, u 

kterých jejich zdravotní stav neumožňuje jinou formu vzdělávání. Může být realizována 

učitelem místní školy, případně pracovníkem speciálně pedagogického centra.  

1.3 Charakteristika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle 

MŠMT (2017)  

Žáci s nutností podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního stavu  

Žáci s tělesným postižením (TP) mají dle Zikla (2011, s. 16-20) obvykle dvě možnosti 

vzdělávání. Buď ve speciální škole či třídě zřízené pro žáky s tělesným postižením nebo 

v rámci individuální integrace do běžných tříd a škol. V případě potřeby se může do IVP 

žáka zahrnout rovněž plán zdravotní péče například podávání určitých léků, prvky 

rehabilitace atd. „O způsobu vzdělávání by se však mělo rozhodovat především na základě 

individuálního posouzení potřeb každého dítěte. Rozhodnutí o zařazení žáka do některé z 

forem speciálního vzdělávání je v kompetenci ředitele školy, který rozhoduje na základě 

doporučení školského poradenského zařízení. Podmínkou je však vždy souhlas zákonného 

zástupce žáka a v konečném důsledku je to tedy on, kdo rozhoduje o formě plnění školní 

docházky“.  

Žáci se zrakovým postižením vyžadují také individuální podmínky pro vzdělávání. Je 

nutné vědět, do kterého stupně postižení žák spadá, jaká je citlivost vůči kontrastu, 

schopnost rozlišování barev, sledování pohybu a další charakteristiky dané zrakové vady. 

„Žák se zrakovým postižením potřebuje vhodně uzpůsobené prostředí, aby mohl 

optimálně pracovat. Konkrétně může jít o zajištění vhodných světelných podmínek, 
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dodání materiálů upravených pro potřeby daného žáka (např. zvětšený text), zajištění 

optimálního pracovního místa atd.“ (zapojmevsechny.cz, 2020).  

U žáků se sluchovým postižením (SP) se míra podpory rovněž odvíjí od projevů konkrétní 

vady. První stupeň odpovídá žákům s přechodnou sluchovou vadou či jednostrannou 

hluchotou. Žáci s lehkou až středně těžkou nedoslýchavostí se obvykle objevují ve 

druhém stupni PO, pokud je jejich vada dobře kompenzována sluchadly. Třetí stupeň 

většinou odpovídá těžké nedoslýchavosti, která může být kompenzována Kochleárním 

implantátem, a za využití asistenta pedagoga. Žáci s nejtěžšími formami SP nebo 

s kombinovaným postižením patří do čtvrtého a pátého stupně podpory, kdy je český 

jazyk obvykle vyučován jako jazyk cizí (Barvíková a kol., 2015, s. 11-13).  

Žáci s mentálním postižením (MP) mají několik možností. Jedinci s lehkým MP se 

mohou vzdělávat v běžných základních školách (ZŠ) s adekvátní formou podpory, ve 

třídách či oddělení zřízených dle § 16 odst. 9 Školského zákona1 nebo ve školách 

zřízených samostatně pro žáky se SVP (pro žáky s LMP je určena základní škola 

praktická), kde je výsledkem vzdělávání základní vzdělání. Jedinci se středně těžkým 

nebo těžkým MP se vzdělávají v základní škole speciální (dříve pomocná škola) na 

základě doporučení ŠPZ a souhlasu zákonných zástupců, ve kterých už nedosáhnou 

základního vzdělání, ale vzhledem ke vzdělávacím schopnostem žáků pouze tzv. základů 

vzdělání. ZŠ speciální má desetiletou školní docházku a svůj školní vzdělávací program 

sestavuje dle rámcového vzdělávacího programu základních škol speciálních (Zikl a 

Bendová, 2011).  

Kombinované vady, nebo kombinované postižení (KP) bývají obvykle důsledkem 

velkých překážek ve vzdělávání žáků. Podle školského zákona (§ 48) mají žáci se středně 

těžkým až těžkým mentálním postižením, žáci s kombinovaným postiženým a žáci 

s autismem možnost se vzdělávat v ZŠ speciálních, mají ale rovněž právo na vzdělávání 

 
1 (9) Pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, 

závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více 

vadami nebo autismem lze zřizovat školy nebo ve školách třídy, oddělení a studijní skupiny. Zařadit do takové třídy, 

studijní skupiny nebo oddělení nebo přijmout do takové školy lze pouze dítě, žáka nebo studenta uvedené ve větě první, 

shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, žáka nebo studenta 

nebo k průběhu a výsledkům dosavadního poskytování podpůrných opatření by samotná podpůrná opatření podle 

odstavce 2 nepostačovala k naplňování jeho vzdělávacích možností a k uplatnění jeho práva na vzdělávání. Podmínkou 

pro zařazení je písemná žádost zletilého žáka nebo studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka, doporučení 

školského poradenského zařízení a soulad tohoto postupu se zájmem dítěte, žáka nebo studenta.  

Pro zřízení třídy či oddělení pro dané žáky v běžných ZŠ řízených ministerstvem je zapotřebí souhlas MŠMT. 
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ve spádové běžné základní škole. Pokud to umožní zdravotní stav žáka je možné zařazení 

do běžného vzdělávacího proudu, kde se obvykle neobejde bez pomoci asistenta 

pedagoga (tedy od třetího stupně PO výš), popř. i osobního asistenta. Žák s těžšími 

projevy KP může být přiřazen do školy zřízené pro konkrétní typ postižení (například ZŠ 

pro žáky se zrakovým postižením, ZŠ pro žáky se sluchovým postižením, ZŠ pro žáky 

s mentálním postižením). Další možností je vzdělávání na základní škole speciální 

(Kunhartová, Šancedětem.cz, 2012). 

Školský zákon (§41 a §42) vymezuje další dva způsoby vzdělávání, jedná se o tzv. 

individuální způsob vzdělávání, který není přímo určen žákům prvního stupně. Odlišný 

způsob vzdělávání mají také žáci s hlubokým mentálním postižením, kdy příslušný 

Krajský úřad zajistí pedagogickou a metodickou podporu rodinám žáků s nejtěžším a 

nejzávaznějším postižením, kteří se nemohou kvůli svému zdravotnímu stavu vzdělávat 

v žádných základních školách, ani v ZŠ speciálních.      

Do kategorie žáků s nutností podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního stavu řadíme 

i žáky s poruchami autistického spektra (PAS), žáky s dlouhodobou nemocí nebo jiným 

zdravotním oslabením vedoucímu k poruchám učení (MŠMT, 2017, s. 1). 

Žáci s vadami řeči 

„Vadami řeči rozumíme poruchy zpracování jazykové informace, a to jak na jejím příjmu, 

tak při její produkci.“ Nespadají sem poruchy produkce řeči, jež nemají vliv na pochopení 

mluveného slova například koktavost, breptavost či rotacismus/ rotacismus bohemicus2.  

Mezi řečové vady, které vedou dle MŠMT (2017, s. 1-2) k zavedení podpůrných opatření, 

patří afázie neboli ztráta již nabyté schopnosti produkovat řeč a porozumět ji, vývojová 

dysfázie, která je oproti tomu vrozenou poruchou řeči, dysartrie představující poruchu 

artikulace nebo orgánů podílejících se na artikulaci jako jsou jazyk, rty, zuby, měkké a 

tvrdé patro. Dále se jedná o dyslalii (patlavost), která se vyznačuje špatnou výslovností 

hlásek u žáků a obvykle je příčinou opožděný vývoj řeči. Mutismus neboli psychogenní 

porucha řeči nebo úplná nemluvnost a v neposlední řadě ataktická řeč neboli skandovaná, 

která bývá projevem poruchy mozečku (MŠMT, 2017, s. 1). 

 
2 Rotacismus = porucha výslovnosti hlásky „r“ (ráčkování);  

rotacismus bohemicus = porucha výslovnosti hlásky „ř“ 
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Mírné řečové vady či opožděný vývoj řeči obvykle spadají do druhého stupně PO, těžší 

formy řečového postižení u žáka mohou být důvodem pro přidělení třetího stupně. 

Řečové vady v kombinaci s dalším souběžným postižením obvykle bývají důvodem pro 

zavedení nejvyšších stupňů podpůrných opatření (Vyhláška č. 27/2016 Sb.).  

Žáci se specifickými poruchami učení, pozornosti a chování  

Jedná se o psychologicko-pedagogický problém, který obvykle vyžaduje mezioborovou 

spolupráci. „Odborníci i rodiče uvádějí, že žáci se specifickými poruchami učení mají 

(zpravidla podle typu poruchy) omezený slovník, nerozumějí řadě výrazů, obtížně se 

vyjadřují, chybí jim cit pro jazyk, obtížně chápou strukturu mateřského jazyka, jeho 

gramatická pravidla, stávají se nejistými v jednání, obtížně se orientují v čase, mají potíže 

v chápání početní řady, gramatiky, nejsou schopni praktické manuální činnosti apod.“ 

(rvp.cz, 2018). Specifické poruchy učení (SPU) se projevují nedostatečným rozvojem 

různých schopností potřebných pro vzdělávání a narušují u žáků vzdělávací proces. Mezi 

SPU řadíme dyslexii projevující se ztíženou schopností naučit se číst běžnými způsoby a 

porozumět čtenému textu, dysortografii neboli poruchu osvojování si pravopisu, dysgrafii 

vyznačující se problémy s písemným projevem, dyskalkulii způsobující specifické potíže 

v matematice, a poruchy motoriky – dyspinxie, porucha jemné motoriky a dyspraxie, 

porucha celkové obratnosti (MŠMT, 2017, s. 1 a 2). 

Z poruch pozornosti se jedná především o poruchu pozornosti a poruchu pozornosti 

s přidruženou hyperaktivitou. „ADD (porucha pozornosti): vývojová porucha 

charakteristická problémy s udržením pozornosti při aktivitách.“ Nejčastější projevy u 

žáků jsou například potíže se soustředěním, roztržitost, časté zapomínání, potíže 

s vnímáním, potíže s udržením daného postupu práce, s dokončením práce. ADHD je 

vývojová porucha pozornosti s hyperaktivními a impulsivními projevy v chování, která 

se nejčastěji projevuje nedostatečnou schopností dodržet určitá pravidla a pracovat po 

delší dobu (MŠMT, 2017, s. 2). 

Dle mezinárodní klasifikace nemocí (F90-F98, uzis.cz, 2021) jsou poruchy chování 

(PCH) charakterizovány jako opakující se vzorce chování, které jsou v dané společnosti 

nežádoucí, nechtěné nebo až nepřijatelné. PCH se vyznačují opakovaným, agresivním, 

vzdorovitým či asociálním chováním a mělo by se výrazně lišit od dané věkové skupiny 
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vrstevníků. Projevy v chování by měly trvat alespoň 6 měsíců, aby diagnóza mohla 

označit za poruchu chování. MŠMT (2017, s. 2) dále charakterizuje PCH agresivním 

chováním, neschopností respektovat normy společnosti a nemožností udržet adekvátní 

sociální vztahy. 

Žáci z odlišných kulturních a životních podmínek 

Do této skupiny řadíme žáky z prostředí s nízkým sociálně kulturním statusem (například 

ze sociálně vyloučených lokalit) a žáky s nařízenou ústavní výchovou nebo s uloženou 

ochrannou výchovou v zařízeních (MŠMT, 2017, s. 2). Zařízeními jsou dětský domov, 

dětský domov se školou, diagnostický ústav, výchovný ústav. V diagnostickém ústavu se 

provádí celkové vyšetření, na základě kterého, je žák dále přeřazen do zařízení 

odpovídající jeho problémům, buď do výchovného ústavu nebo dětského domova se 

školou. Výjimkou je dětský domov, kam jsou umisťovány děti bez závažnějších poruch 

chování a kde jsou žákovi plněny individuální výchovné, vzdělávací a sociální potřeby, 

ale vzdělávání probíhá v jiném zařízení (§2, §5 a §12 zákona č. 109/2002 Sb.). 

Mezi žáky z odlišných kulturních a životních podmínek patři i žáci s odlišným mateřským 

jazykem (OMJ). Jedná se o děti cizinců pobývajících v České republice, kteří mají právo 

k pobytu, nárok k pobytu z důvodu probíhajícího výzkumu, dále děti z rodin migrantů, 

azylantů a z rodin s doplňkovou či dočasnou ochranou (MŠMT, 2017, s. 2). Kendíková 

(2016, s. 31) uvádí, že žáci s OMJ mají na základě vyhlášky č. 48/2005 Sb. nárok na 

bezplatnou jazykovou přípravu pro cizince, do které jej lze zařadit kdykoliv v období 

školního vzdělávání na žádost zákonného zástupce. Tato příprava trvá nejméně 70 

vyučovacích hodin po dobu nejvýše šesti měsíců.  

„Aby mohla konkrétní škola úspěšně vzdělávat žáky s OMJ, musí se na tuto skutečnost 

kvalitně připravit. Je třeba mít na paměti, že se tito jedinci musí v ČR vyrovnávat s mnoha 

specifickými obtížemi. Za všechny jmenujme OMJ, různé kulturní odlišnosti, rozdílný 

vzdělávací systém či omezený přístup k informacím. V některých případech se navíc 

objevují problémy náboženské, politické či obecné povahy, ale také rozmanitější osobní 

či rodinné potíže a zážitky“ (Kendíková, 2016, s. 37).  
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Žáci nadaní a mimořádně nadaní s přidružený jiným SVP 

Nadaný žák je dle vyhlášky 27/2016 Sb. (§27) žák s vyšší úrovní schopností rozumových, 

motorických, manuálních, uměleckých či sociálních ve srovnání s vrstevníky. Za 

mimořádně nadaného žáka je považován žák, který dosahuje mimořádně vysoké úrovně 

některé nebo více schopností. Aby se žák nadaný a mimořádně nadaný mohl zařadit mezi 

žáky se SVP, musí mít i jinou přidruženou speciální vzdělávací potřebu tzv. „žáci s dvojí 

výjimečností“. Nejběžnějšími kombinacemi nadání a SVP jsou nadání a specifické 

poruchy učení, nadání a poruchy pozornosti a v neposlední řadě také nadání a Aspergerův 

syndrom. 
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2 Vzdělávání v průběhu pandemie  

V archivu mezinárodní zdravotnické organizace (who.int, 2020-2021) můžeme nalézt 

časovou linii od samého počátku pandemie, tehdy ještě epidemie. První případy nového 

typu koronaviru způsobující onemocnění Covid-19 se objevily na přelomu roku 

2019/2020 v Číně. Během ledna a února se virus rozšířil do celé řady zemí. Ministerstvo 

zdravotnictví České republiky ohlásilo 1. března 2020 první tři nakažené osoby Covidem-

19 na našem území. Po několika dnech následovalo vyhlášení nouzového stavu v ČR a 

s ním souvisejících opatření včetně zákazu prezenční výuky (mzčr.cz, 2020). 

Vzhledem ke zvolenému tématu bakalářské práce se budu zabývat pouze problematikou 

uzavřených škol a školských zařízení a s tím souvisejícím přechodem na distanční výuku 

u žáků prvního stupně základních škol v době pandemie Covidu-19. Vzdělávání se na jaře 

2020 poprvé a poté ještě několikrát (podrobněji v kapitole 2. 1 Časové vymezení uzavření 

škol v ČR) přesunulo z prezenční formy na formu distanční. MŠMT (2020, s. 7–9) ve 

svém metodickém doporučení ze září 2020 definuje různé způsoby výuky, které by mohly 

nastat v souvislosti s vyhlašováním mimořádných opatření a usnesení.  

Prezenční výuka  

Povinnost vyplývající z platných právních předpisů uvádí, že pokud se dané usnesení týká 

méně než poloviny z celkového počtu žáků třídy, škola není povinna zajistit distanční 

výuku nepřítomným žákům a škola pokračuje v prezenčním vzdělávání. Je ale 

doporučeno nepřítomné žáky podporovat jiným způsobem, např. zasíláním samostatných 

úkolů na dálku nebo jiných učebních podkladů. V závislosti na počasí a epidemiologické 

situaci je možné některé vzdělávací aktivity realizovat venku a dále ministerstvo radí 

zahrnout zvolenou komunikační platformu nebo jiné digitální techniky do učebního 

procesu (MŠMT, 2020, s. 7). 

Smíšená výuka  

Smíšená výuka, též hybridní, nastává, pokud ve třídě chybí více než 50% třídy a škola je 

dle platných předpisů povinna vzdělávat distančním způsobem nepřítomné žáky, zatímco 

ostatní žáci jsou vzděláváni dál prezenčně. Způsob provedení již není nařízen a závisí na 

podmínkách konkrétní školy (MŠMT, 2020, s. 7 a 8).  
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Distanční výuka 

Novela školského zákona č. 349/2020 Sb. (platná od srpna 2020) stanovuje povinnost 

škole zajistit distanční výuku v případě, že je vyhlášen mimořádnými opatřeními zákaz 

účasti žáků na prezenčním vzdělávání. Zároveň udává povinnost žákům se této distanční 

výuky účastnit (2020, §184a). Konkrétní podoba distanční výuky už ale nikde definována 

není a škola si má výuku individuálně přizpůsobit s ohledem na žáky, ale také na vlastní 

personální podmínky a technické vybavení. 

• On-line výuka se realizuje v internetovém prostředí prostřednictvím různých 

technologií. „Při synchronní výuce je učitel propojen s dětmi/žáky/studenty 

zpravidla prostřednictvím nějaké komunikační platformy v reálném (stejném) 

čase. Při asynchronní výuce děti/žáci/studenti pracují v jimi zvoleném čase 

vlastním tempem na zadaných úkolech a společně se v on-line prostoru 

nepotkávají.“ (MŠMT, 2020, s. 8).  

Synchronní výuka mohla být realizována např. na komunikačních platformách 

jako Microsoft Teams, Zoom, Google Meets, Google Classroom a další. 

K asynchronní výuce mohl sloužit školní informační systém, pokud škola takový 

měla. 

• Off-line výuku MŠMT charakterizuje jako „způsob vzdělávání na dálku, který 

neprobíhá přes internet a k realizaci nepotřebuje ve větší míře digitální 

technologie.“ Může se jednat o samostudium z učebnice nebo pracovních listů, 

plnění praktických úkolu v jeho domácím prostředí založené na rozvoji kreativity, 

samostatnosti či řemeslné práce (2020, s. 9). 

2.1 Časové vymezení uzavření škol (v ČR) 

Od 13. března 2020 v souvislosti s předchozím vyhlášením nouzového stavu vláda 

zakázala mj. „osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším 

odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami, aj.“ (usnesení č. 

74/2020 Sb.). Od 27. dubna 2020 se poté na základě vládního opatření proti šíření nemoci 
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Covid-19 zákaz účasti žáků a studentů na prezenční výuce prodloužil (usnesení č. 

197/2020 Sb.). 

Od 11. května 2020 vláda opětovně zakázala účast žákům a studentům na prezenční 

výuce, zákaz osobní výuky se ale nevztahuje mj. na vzdělávání „žáků 9. ročníku základní 

školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školu, přičemž docházka není 

pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků; ve školách zřízených 

při diagnostických ústavech, dětských domovech se školou a výchovných ústavech a v 

diagnostických třídách podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo 

ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských 

zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,“ (usnesení č. 

220/2020).  

Od 25. května 2020 se do škol začali postupně vracet žáci prvního stupně. Výjimku ze 

zákazu prezenčního vzdělávání udělil tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch 

v rámci mimořádného opatření č. 555 v příloze č. 3 (2020, s. 1–2) nejen žákům 

v zařízeních pro výkon ústavní či ochranné výchovy, žákům devátých ročníků, ale i mj. 

„žákům 1. stupně základní školy a dětí v přípravné třídě základní školy, přičemž docházka 

není pro tyto žáky povinná a tito žáci a děti musí tvořit neměnné skupiny nejvýše 15 žáků 

či dětí; zákaz se však vztahuje na žáky základních škol či tříd zřízených podle § 16 odst. 

9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným 

postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a na žáky 

základní školy speciální a na děti přípravného stupně základní školy speciální“.  

Od 1. června 2020 vláda vyhlásila nové opatření č. 580 (2020, s. 1), ale pro žáky prvního 

stupně základní školy zůstali podmínky stejné. Režim škol od 22. června byl upravován 

opatřením č. 664 (2020, s. 2) a zůstal obdobný, pouze s další výjimkou a to, že si mohou 

žáci a studenti jít osobně do školy pro vysvědčení. Přes letní prázdniny se situace okolo 

Covidu-19 uklidnila a do posledních chvil všichni počítali s normálním režimem škol 

v novém školním roce 2020/2021. Očekávaná druhá vlna přišla a s ní i nová dávka 

souvisejících protipandemických opatřeních.  

Od 12. října 2020 vláda plánovala omezit hlavně provoz vysokých a středních škol, na 

základních školách na druhém stupni zavedla tzv. rotační výuku (kdy do škol dochází 
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jeden týden jedna polovina tříd a druhá má distanční výuku, následující týden se třídy 

prohodí) také upravuje mj. „provoz škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení 

podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí 

vzdělávání není zpěv,…a tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání“ 

(MZČR, usnesení č. 401/2020 Sb.). Od 14. října 2020 se podle nového usnesení 

ministerstva zdravotnictví (č. 408/2020 Sb.) zrušilo předchozí opatření (staré pouhé dva 

dny) a nově se k omezení provozu vysokých a středních škol přidalo, že se omezuje mj. 

„provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní 

přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole; věta první tohoto bodu se 

nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona a na školy při 

zdravotnickém zařízení“. 

Od 2. listopadu 2020 se na základě prodloužení nouzového stavu a opatření vlády České 

republiky v boji proti pandemii Covidu-19 zároveň prodloužilo i omezení mj. provozu 

škol, ale i středisek volného času a základních uměleckých škol (MZČR, mimořádné 

opatření č. 1112, s. 1-2). Od 23. listopadu 2020 vláda zavádí nové usnesení (č. 473/2020 

Sb.), kde stále omezuje provoz škol, ale s výjimkou „a) základní školy při zdravotnickém 

zařízení, b) dětí v přípravné třídě, c) žáků 1. a 2. ročníků základní školy, d) žáků prvního 

stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku 

základní školy, e) dětí v přípravném stupni základní školy speciální, f) škol zřízených při 

zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, g) základních škol nebo 

tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, h) individuální konzultace (pouze 

jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a příp. zákonný zástupce), prezenční 

výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků“, omezený provoz v plném 

rozsahu nadále setrvává u středisek volného času a základních uměleckých škol. 

 Na vládní usnesení platné 2 dny navazuje další usnesení č. 474/2020 Sb. platné od 25. 

listopadu, které je ve vztahu k žákům prvního stupně velmi podobné. Změny jsou hlavně 

ve vyšších ročnících ZŠ, na středních, vyšších odborných a vysokých školách. Dílčí 

změny jsou v oblasti pravidel provozu středisek volného času a základních uměleckých 

škol například se dovolují individuální konzultace a výuky, kde je jeden žák a jeden 

pedagogický pracovník. 
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Od 30. listopadu 2020 vstoupilo v platnost nové usnesení (č. 475/2020 Sb.), které i nadále 

zakazuje prezenční výuku na základních školách, s výjimkou „a) základní školy při 

zdravotnickém zařízení, b) dětí v přípravné třídě, c) žáků 1. stupně základní školy, d) žáků 

9. ročníků základní školy, e) žáků 6. až 8. ročníku základní školy, a to způsobem, že se 

vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá 

polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit), f) dětí v přípravném stupni 

základní školy speciální, g) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo 

ochranné výchovy, h) základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského 

zákona, i) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický 

pracovník a příp. zákonný zástupce), s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných 

třídách dětí nebo žáků“, na základních školách i nadále platil zákaz hudební a tělesné 

výchovy v rámci výuky. Stejný režim pro žáky prvního stupně ve školách platil až do 

Vánočních prázdnin, které začínaly dříve na základě rozhodnutí vlády a žáci tak měli 

volno již od 21. prosince, tedy naposledy šli do školy 18. prosince v pátek (usnesení 

č.536/2020 Sb.).   

27. prosince začalo platit mimořádné opatření č. 1377 (MZČR, 2020, s. 1-2), které mělo 

být původně platné do 10. ledna nového roku 2021 a mimo jiné omezovalo „provoz 

základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků 

na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou: a) základní školy při zdravotnickém 

zařízení, b) dětí v přípravné třídě, c) žáků 1. a 2. ročníků základní školy, d) žáků prvního 

stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků 

základní školy, e) dětí v přípravném stupni základní školy speciální, f) škol zřízených při 

zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, g) základních škol nebo 

tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, h) individuální konzultace (pouze 

jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a příp. zákonný zástupce), s tím, že 

prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků“, dále také zakázalo 

účast ve střediscích volného času, výuku na základních uměleckých školách a zpěv a 

sportovní výuku jako součást vzdělávání. 

Od 10. ledna 2021 pro žáky na 1. stupni platily stále stejné podmínky pro vzdělávání 

v rámci prodloužení krizových opatření (usnesení č. 10/2021 Sb.). Od 22. ledna 2021 se 
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dle vládního rozhodnutí opětovně prodlužil nouzový stav v ČR a s ním se i prodloužili 

aktuální krizová opatření včetně omezení škol (usnesení č. 22/2021 Sb.).   

Od 15. února 2021 vstupuje v platnost nové usnesení vlády (č. 63/2021 Sb.), které je ve 

vztahu k žákům na prvním stupni shodné s předchozím. Zákaz prezenční výuky se tedy 

netýká dětí v přípravné třídě, žáků 1. a 2. ročníků ZŠ, škol zřízených při zařízeních pro 

výkon ústavní a ochranné výchovy, školy nebo třídy zřízené pro žáky s různým druhem 

postižení apod. (viz výše).  

Od 27. února 2021 se vláda rozhodla zpřísnit aktuální opatření původně do 21. března 

a mj. omezila „provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje 

osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou: a) základní 

školy při zdravotnickém zařízení, b) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní 

výchovy nebo ochranné výchovy, c) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, 

jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce), s tím, že prezenční výuka 

musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků,“ (MZČR, usnesení č. 100/2021). 

Kvůli nepříznivé epidemiologické situaci se vládní činitelé 18. března rozhodli, že u 

aktuálních opatření prodlouží dobu platnosti a to do 28. března (MZČR, usnesení č. 

135/2021).  

Na základě následného opětovného prodloužení nouzového stavu bylo vyhlášeno další 

mimořádné opatření, které mj. prodloužilo dobu platnosti usnesení č. 100/2021 a to do 

11. dubna 2021 (MZČR, usnesení č. 147/2021). Od 12. dubna 2021 začalo platit vládní 

usnesení č. 353 (MZČR, 2021)., které zahrnovalo i omezení provozu škol a školských 

zařízení tak, že prezenční výuka mohla být realizována v rámci „a) základních škol při 

zdravotnickém zařízení, b) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo 

ochranné výchovy, c) dětí v přípravné třídě, d) žáků 1. stupně ve škole, ve které je počet 

žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od 

budovy 2. stupně základní školy, a to včetně školní jídelny, e) žáků 1. stupně ve škole, 

která nesplňuje podmínky podle písmene d), a to způsobem, že se vzdělávání v lichém 

týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při 

lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit), f) dětí v přípravném stupni základní školy 

speciální, g) základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, h) 

individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a 
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případně zákonný zástupce), i) skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním 

neúspěchem anebo žáků 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech 

potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině, s tím, že 

prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků, s výjimkou skupinové 

konzultace podle písm. i)“, součástí prezenční výuky na ZŠ stále nebyl zpěv a sportovní 

činnosti. Jednalo se o první fázi rozvolnění na celém území ČR s výjimkou území okresu 

Děčín, kde byla epidemiologická situace horší a provoz škol byl zde od 12. dubna omezen 

tak, že první stupeň ZŠ se prezenční výuky neúčastnil kromě škol při zdravotnických 

zařízeních, škol při zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy nebo individuálních 

konzultací (KHS Ústeckého kraje, usnesení č. 1/2021). 

Od 3. května 2021 se v určených krajích vrátili žáci druhého stupně do škol formou 

rotační výuky a od 10. května poté vláda zavedla formu rotace na druhém stupni po celé 

ČR (MZČR, mimořádné opatření č. 423, 433 a 438, 2021).  

Od 17. května 2021 se již umožnilo žákům prvního stupně docházet do škol bez rotace, 

druhý stupeň byl v určitých krajích formou rotace, kde byla epidemiologická situace 

horší, a v ostatních bez rotace. Stále platil zákaz zpěvu a tělesné výchovy (MZČR, 

mimořádné opatření č. 448, 2021).   

Od 24. května 2021 byly základní školy v běžném režimu s několika výjimkami jako 

například zákaz školy v přírodě a školních výletů, zakazuje se zpěv jako součást 

vzdělávání, podobně jako sportovní výchova. „Sportovní činnosti konané ve vnitřních 

prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, 

a přítomno může být nejvýše 12 osob ve skupině a nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše 

sportoviště; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se zakazuje s výjimkou 

šaten v jiných vnitřních prostorech jako jsou např. sprchy“ (MZČR, mimořádné opatření 

č. 471 a č. 474, 2021). 

Od 31. května 2021 platily stejné výjimky pro základní školy na zpěv a sportovní 

výchovu, ale povolily se školy v přírodě za určitých podmínek uvedených v mimořádném 

opatření č. 471 v příloze 6 (MZČR, mimořádné opatření č. 485, 2021). Od 22. června 

2021 se změnily pouze podmínky testování a prokazování bezinfekčnosti. Z aktuálních 

možností šlo buď o PCR test nejdéle před 7 dny, POC antigenní test nejdéle před 72 
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hodinami, dokončené očkování nebo po aplikaci první dávky očkování (alespoň 22 dní 

po aplikaci 1. dávky, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována dávka druhá), 

prodělání nemoci v uplynulých 180 dnech nebo podstoupení samotestu na místě (MZČR, 

mimořádné opatření č. 575, 2021).    

Nový školní rok 2021 byl zahájen v běžném režimu, s několika termíny screeningového 

preventivního testování žáků i pedagogů nebo jiného doložení bezinfekčnosti (očkování, 

prodělání nemoci, PCR test max před 7 dny či antigenní test max před 72 hodinami 

z odběrného místa „nebo po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v 

budově školy nebo školském zařízení nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet 

rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních dětí nebo žáků, používá ochranný prostředek 

dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového 

ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), 

…“ (čl. I. mimořádné opatření č. 710, 2021).   

Povinnost nosit ochranné prostředky (respirátor či rouška u dětí mladších 15 let) se 

nevztahuje na dobu průběhu vzdělávání (tedy v hodinách je žáci nosit nemusí) ale mezi 

výjimky patřili „a) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a 

kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální 

schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, nebo  

b) osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný 

prostředek dýchacích cest podle bodu 1 písm. c) a tuto skutečnost prokáží škole lékařským 

potvrzením“.  

Prezenční výuka má několik modifikací, mezi které patří, že žáci ve škole „a) nesmí cvičit 

ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se převlékají s odstupem 

od ostatních osob a nesmí použít sprchy, b) nesmí zpívat, c) používají hygienické zařízení 

určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní 

antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto 

žáky zvláštní hygienické zařízení, d) při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí 

sedět v lavici nebo u stolu a nemusí při tom používat ochranný prostředek dýchacích cest 

podle čl. I bodu 1 písm. c) a musí dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru, e) nemusí 

nosit ochranný prostředek dýchacích cest podle čl. I bodu 1 písm. c) při pobytu na pokoji 

(tj. mimo společné prostory) na škole v přírodě nebo jiné obdobné akci pořádané školou. 
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2. Škola a školské zařízení zajistí dodržování tohoto článku“ (MZČR, mimořádné opatření 

č. 710, 2021). 

Další preventivní screeningové testování žáků bylo 1. a 8. listopadu 2021 nebo 8. a 15. 

listopadu 2021, ale pouze v některých okresech (MZČR, mimořádné opatření č. 916 a č. 

950, 2021). 

22. a 29. listopad proběhlo screeningové testování žáků na celém území ČR, včetně škol 

v okresech, ve kterých již testování proběhlo (MZČR, mimořádné opatření č. 1018, 

2021). Dále dle mimořádného opatření č. 1038 (MZČR, 2021) se preventivní testování 

realizovalo 6. prosince 2021 a nadále každé pondělí. Od 14. prosince začala platit 

upravená verze mimořádného opatření č. 1179 (MZČR, 2021), která umožňovala 

provádět preventivní screeningové testování kterýkoliv den v týdnu s frekvencí 1x za 7 

dní.  

Od 4. února nového roku tehdejší nová vláda s premiérem Fialou nejdříve vyhlásila zákon 

(č. 26/2022 Sb.) o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním 

způsobem pro období epidemie Covid-19, který ředitelům dal právo na vyhlášení 

přechodu jeho školy na distanční způsob nebo ředitelské volno s ohledem na nemocnost 

pedagogického sboru a žáků v rozsahu 10 dní za školní rok. Od 18. února zrušil povinnost 

screeningového testování žáků a pedagogů ve školách momentální ministr zdravotnictví 

Vlastimil Válek a následovalo zrušení zřizování karantén pro rizikové kontakt (mzčr.cz, 

2022).  

SHRNUTÍ  

Z vládních usnesení a opatření vyhlašovaných kvůli zmírnění přenosu infekčního 

onemocnění Covid-19 vyplývá, že první uzavření škol proběhlo od 13. března do 25. 

května 2020, kdy se do škol začali vracet žáci prvního stupně a prezenční účast byla 

dobrovolná nikoli povinná. Při podzimní vlně došlo k vyhlášení zákazu prezenční výuky 

pro žáky prvního stupně od 14. října 2020, které trvalo do 23. listopadu pro žáky prvních 

a druhých ročníků (a dalších) a od 30. listopadu 2020 se k nim přidali i ostatní žáci 

prvního stupně. Po Vánocích se do škol vrátili z prvního stupně opět jen první a druhé 

ročníky a opatření se opakovaně prodlužovala až do 27. února 2021, kdy vstoupilo 

v platnost zpřísnění opatření a do škol již nedocházeli ani první a druhé ročníky 
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základních škol. Zákaz se několikrát prodloužil až do 12. dubna 2021, kdy se prezenční 

výuky mohli účastnit žáci prvního stupně formou rotační výuky. Rotační výuka trvala do 

17. května pro žáky prvního stupně, poté platily podmínky testování nebo jiného 

prokázání bezinfekčnosti. Následující školní rok již nedošlo k celoplošnému uzavření 

škol, pouze platily podmínky pro testování žáků a pedagogů a s tím související karantény. 

Ve školách probíhala značnou část roku výuka smíšená (hybridní) až do února 2022, kdy 

se pravidla pro zřizování karantény a testování žáků a pedagogů změnily a nadále již 

nebyly zapotřebí.          

Ověřený výrok bývalého ministra školství Roberta Plagy (DEMAGOG.cz, 2021)., který 

byl ve funkci téměř po celou dobu pandemie zní: „Naše děti jsou nejdéle v Evropě doma. 

Odůvodnění: Dle dat ECDC byly základní školy v Česku úplně uzavřeny 177 dnů a jen 

částečně po 125 dnů. Dohromady tedy byly školy nějakým způsobem uzavřené 302 dnů, 

což je nejvíce ze všech evropských zemí. V pěti evropských zemích však byly školy úplně 

uzavřeny po delší dobu než v Česku“. 

2.2 Doporučení MŠMT k distanční výuce (2020) 

Před zahájením nového školního roku (tedy 2020/2021) vydalo ministerstvo školství 

mládeže a tělovýchovy metodický materiál pro školy a pedagogy pro vzdělávání žáků 

distančním způsobem. Zároveň vydává novelu školského zákona vyhlášenou pod č. 

349/2020 Sb., jež doplňuje školský zákon, konkrétně § 184. Metodické doporučení 

MŠMT (2020, s. 3) říká, že zákon nově stanovuje dvě základní povinnosti „povinnost 

školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro 

děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, žáky a studenty a zároveň povinnost dětí, 

žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat (s výjimkou žáků základních uměleckých 

škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky)“.  

Potřeba ukotvit distanční výuku v rámci školního zákona se dle Roberta Plagy 

(demagog.cz, 2021), ale i např. dle České školní inspekce, ukázala jako nezbytná po první 

jarní vlně Covidu-19, kdy se několik tisíc žáků k online výuce vůbec nepřipojilo. Tato 

povinnost pomohla snížit počet nepřipojených žáků při následující podzimní vlně – při 

první jarní vlně ve školním roce 2019/2020 nebylo připojeno zhruba 250 tisíc žáků 
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k distanční výuce (dle ČŠI, 2021), při podzimním vyhlášení uzavření škol se číslo snížilo 

na „pouhých“ cca 50 tisíc žáků. 

„V závislosti na konkrétní situaci a možnostech školy jsou dětem/žákům/studentům se SVP 

zapůjčeny potřebné kompenzační pomůcky, speciální učebnice a speciální učební 

pomůcky, jež má daný jednotlivec uvedené v doporučení školského poradenského zařízení 

(např. notebook, klávesnice pro slabozraké, pomůcky pro alternativní komunikaci, 

pomůcky pro rozvoj hrubé motoriky aj.), a to s podmínkou, že je zákonný zástupce povinen 

uhradit jejich případné poškození či zcizení“ (MŠMT, 2020, str. 15). 

Z doporučení dále vyplývá, že rodiče žáků se SVP mohou využívat služeb ŠPP buď 

formou konzultací nebo péče speciálního pedagoga či školního psychologa. Škola by jim 

měla ulehčit vzájemný kontakt a zlepšit informovanost zákonných zástupců o možnostech 

služeb. Hodiny speciálně pedagogické péče probíhají on-line formou. Pokud je k žákovi 

přiřazen asistent pedagoga, tlumočník nebo např. přepisovatel apod., škola ho i nadále 

podporuje a je součástí distanční formy výuky. Asistent pedagoga:  

• „pracuje dle pokynu učitele se skupinou/třídou 

• pracuje dle pokynu učitele pouze s dětmi/žáky/studenty se SVP v dané skupině 

• zajišťuje podporu organizace vzdělávacích aktivit – dohled, příprava pomůcek a 

materiálů 

• zajišťuje individuální podporu dětem/žákům/studentům určených učitelem v dané 

skupině 

• dle pokynu učitele poskytuje distanční podporu a informace zákonným zástupcům 

dětí/žáků/studentů se závažnými druhy zdravotního postižení včetně zákonných 

zástupců dětí/žáků z odlišného kulturního či sociálního prostředí“ 

 (MŠMT, 2020, str. 16) 

V kapitole Jak zapojit všechny je popsáno, jak postupovat v případě, kdy žák doma nemá 

vhodné podmínky pro fungování techniky potřebné k on-line způsobu výuky – stěžejní je 

dobrá komunikace mezi rodiči a školou (určení způsobu komunikace) a nalézt možné 

individuální řešení vzdělávání žáka s ohledem na situaci. Dále zmiňuje, co dělat s žáky, 

kteří naopak vhodné technické podmínky mají, ale i přesto se výuky neúčastní – škola by 

měla všemi možnými prostředky zjistit, co za neúčastí stojí a pokusit se problém 
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odstranit.  Zároveň by se měly trénovat s žáky technické znalosti a dovednosti, aby byl 

případný další přechod z prezenční na distanční výuku co nejvíce plynulý (MŠMT, 2020, 

s. 16 a 17). 

2.3 Zprávy České školní inspekce 

První šetření České školní inspekce (2020, s. 4–5) proběhlo v dubnu 2020, kde byli 

výzkumným vzorkem ředitelé základních a středních škol a v květnu poté vydala první 

tematickou zprávu, ve které představila výsledky popisující dosavadní průběh distanční 

výuky, například zapojení žáků, zvolené metody a způsoby, užívané formy komunikace 

se žáky a rodiči a z nich plynoucí doporučení, nikoliv závazné předpisy.    

Na jaře 2021 vydala Česká školní inspekce (2021, s. 8–10) další tematickou zprávu, ve 

které zjišťovala stav distančního vzdělávání na základních a středních školách v období 

od září 2020 do února 2021. Vycházela z hospitovaných hodin on-line výuky a 

z rozhovorů s učiteli. Mezi hlavní zjištění uvádí i fakt, že situace se žáky, s nimiž se 

nepodařilo navázat kontakt ve druhém pololetí roku 2019/2020, je stále neuspokojivá. 

„Kromě žáků, kteří se on-line distanční výuky nemohou účastnit z technických důvodů, 

však stále existuje i skupina žáků, kteří se on-line distanční výuky účastní nepravidelně 

nebo nepracují dostatečně, zejména z důvodu problémů v rodinách, zpravidla spojených 

s nízkou motivací ke vzdělávání či s nízkou podporou ze strany rodiny.“ K výraznému 

snížení došlo u žáků, které nebylo možné zapojit do on-line výuky z důvodu technických 

problémů, ale se školou spolupracují jinými cestami. Z původních zhruba 250 tisíc žáků 

se počet žáků s technickými potížemi snížil na cca 50 tisíc.  

 

Tabulka č. 1: Podíl žáků se SVP zapojených v on-line synchronní výuce 

(ČŠI, 2021, s. 22) 
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Tabulka č. 1 ukazuje podíl zapojených žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

během distanční výuky. On-line synchronní výukou se myslí pravidelná výuka 

realizována přes některou z interaktivních platform (MS Teams, Zoom, Google Meets 

aj.). Pokud tedy žák nebyl přítomen na této výuce, nemusí to nutně znamenat, že se 

vzdělávání neúčastnil vůbec – žák mohl výuku realizovat jiným způsobem, např. 

samostudium, individuální doučování či konzultace, pomoc a podpora asistenta pedagoga 

(AP). Z tabulky vyplývá, že zapojení žáků se SVP se dařilo celkem úspěšně na školách 

základních, na středních školách byla pak situace poněkud horší.  

Zpráva dále vyjmenovává jednotlivé osvědčené postupy, jak zapojit žáky se SVP (pozn. 

vybrala jsem ty, které se nejvíce využívali na 1. stupni ZŠ):  

• Využití skupinové práce (v on-line synchronní výuce) – samostatná skupina žáků 

se SVP s pomocí AP nebo rovnoměrné rozdělení žáků se SVP do skupin 

• Asistent pedagoga – výrazná pomoc v distančním vzdělávání (dle učitelů), 

zastupuje učitele, podporuje žáky se SVP a poskytuje individuální péči 

• Konzultace (s učitelem i s AP) či on-line hodiny doučování  

(Česká školní inspekce, 2021, s. 23, s. 24) 

Výjimku z povinné účasti na on-line výuce doporučilo MŠMT (2020, str. 16) žákům 

s těžšími projevy poruch autistického spektra, u nichž je náročnější pochopení celé 

situace. U těchto případů by měla škola spolupracovat s rodiči a pro žáka vytvořit vhodný 

individuální plán vzdělávání. „Je nutné pevně nastavit dobu a formu komunikace 

individuálně přímo na možnosti dané rodiny (PC, telefon, osobní vyzvedávání učebních 

materiálů apod.) a stanovit se zákonnými zástupci pravidla komunikace a edukace.“. 
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Empirická část  

V této části práce představíme kvalitativní výzkum a jeho průběh, výzkumný cíl a otázky, 

techniky využité při sběru a analýze dat, shrnutí a závěr. V empirické časti se zaměříme 

hlavně na průběh a proces vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

v distanční výuce, využívané formy vzdělávání, jak se na zcela novou situaci zvládli 

připravit a adaptovat učitelé a jaké podpory či metodického vedení se jim dostalo. 

3 Metodologie výzkumu 

Pro bakalářskou práci jsme zvolili kvalitativní výzkum zpracovaný formou 

polostrukturovaných rozhovorů. Hlavní zaměření je na názor a vnímání dané 

problematiky pedagogy a asistenty pedagogů. Cílem bylo získání relevantních dat od 

osob přímo se podílejících na vzdělávání žáků se SVP během pandemie Covidu-19. 

Hlavním důvodem pro zvolení kvalitativního důvodu byla možnost prozkoumat danou 

problematiku podrobněji a konkrétněji, než to umožňuje výzkum kvantitativní. Hendl 

(2006, s. 3–4) ve své publikaci tvrdí, že „kvalitativní výzkum vychází z interpretativního 

paradigmatu, v kterém se dává důraz na porozumění významům lidského jednání a 

zkušenosti a na získání podrobných zpráv o pohledech zkoumaných jedinců“. 

Příprava, zpracování, analýza a syntéza dat z výzkumu byly realizovány na základě zdrojů 

čerpaných především od autorů Švaříčka a Šeďové (2007).   

3.1 Výzkumný problém, výzkumný cíl a výzkumné otázky 

Problém je relativně nový, přesto už vznikla řada prací, jež se podobným tématem 

zabývají. Zvoleným výzkumným problémem je vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami distančním způsobem v období pandemie, výzkum se zabývá 

procesem a dopadem distanční výuky na žáky se SVP z pohledu jejich vyučujících a 

asistentů pedagoga.  

Hlavním cílem práce bylo zjistit, jaký pohled, názory, dojmy a zkušenosti mají učitelé a 

asistenti pedagogů na problematiku distančního vzdělávání žáků se SVP v průběhu 

pandemie, tedy od března 2020 do března (až dubna) 2022, kdy byla práce zpracována. 

Specifické cíle jsou časově vymezit uzavření základních škol v ČR (viz kapitola 2. 1), 



32 

 

zjistit a popsat názory pedagogů na průběh a vliv distanční výuky na žáky s SVP, 

zmapovat osvědčené přístupy a metody různých modifikací dálkového vzdělávání.    

Hlavní výzkumnou otázkou vycházející z hlavního cíle je tedy:  

• Jak vnímají pedagogové průběh a vliv distančního vzdělávání na žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami? 

Za specifické výzkumné otázky, které rozvádějí hlavní výzkumnou otázku, jsem zvolila: 

• Jakými způsoby a jak dlouho probíhala v ČR distanční výuka?  

• Jaká byla v té době specifika ve vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami dle pedagogů? 

• Jaké metody, modifikace výuky učitelé volili? Které z nich se osvědčili? 

• Jaký vliv měla distanční výuka na žáky se SVP dle názorů pedagogů? 

3.2 Výzkumné metody, sběr dat, předvýzkum 

Zvolili jsme metodu polostrukturovaných rozhovorů a k ověření funkčnosti otázek 

zrealizovali i předvýzkum. Obě metody jsou následně popsány.  

Polostrukturovaný rozhovor byl zvolen kvůli možnosti přípravy základní struktury 

rozhovoru za což můžeme považovat seznam témat a otázek (Švaříček, Šeďová a kol., 

2007, s.160). Otázky jsem zvolila otevřené, jelikož neovlivňují odpovědi respondenta, 

polostrukturovaný rozhovor je také pružnější a dá se individuálně modifikovat vzhledem 

k odpovědím jednotlivých respondentů, čímž vznikly jedinečné rozhovory. Otázky byly 

připraveny přede na základě prostudovaných zdrojů k problematice, vycházely 

z výzkumných otázek s ohledem na stanovené cíle. Před samotným výzkumem jsem 

realizovala tzv. předvýzkum, kdy jsem zjišťovala smysluplnost otázek a jejich souvislost 

s daným tématem. Otázky jsem následně upravila dle výsledků mého předvýzkumu a 

použila je v konkrétních rozhovorech ve výzkumné části této práce. (Schéma otázek je 

uvedeno v příloze č. 1). Před samotným rozhovorem byli respondenti obeznámeni, jakým 

způsobem bude rozhovor probíhat. Dostali informaci, že rozhovor bude nahráván za 

účelem následného zpracování a analyzování dat. V případě nesouhlasu s nahráváním 

měl respondent možnost odstoupit. Následovalo také ujištění o anonymizaci údajů a 

informace o informovaném souhlasu, který jim byl následně odeslán k podpisu (viz 
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příloha č. 8). Úvodní otázky byly zaměřené na osobní údaje o respondentovi a vyučované 

třídě, o které se ve výzkumu jedná. Klíčové otázky výzkumného šetření byly kladeny 

v závislosti na individuálních odpovědích a reakcích každého respondenta. Celý rozhovor 

trval od 25 do 45 minut.  

Předvýzkum byl realizován z důvodu ověření smysluplnosti a podstaty otázek. 

Respondenti předvýzkumu byli lidé, kteří se v dané problematice orientují a byli 

v přímém kontaktu s daným problémem, šlo o učitele a asistenty pedagogů na prvních (i 

druhých) stupních ZŠ. S pomocí skupiny na sociální síti Facebook sdružující učitele v ČR 

jsem získala 10 vyplněných dokumentů, které mi pomohly odhalit chyby ve výzkumných 

otázkách. Nesrozumitelně formulované otázky jsem následně přeformulovala. 

Předvýzkum mi pomohl nejen odhalit nedostatky v přípravě, ale také navázat kontakt s 

několika učiteli prvního stupně základní školy, kteří vyučovali v době pandemie žáky se 

SVP v běžných ZŠ. Tito učitelé mi byli nápomocní při výběru vzorku respondentů.  

3.3 Výběr výzkumného vzorku 

Vzhledem k povaze práce jsem chtěla výzkumný vzorek získat na jedné základní škole. 

Oslovila jsem elektronicky několik fakultních základních škol, které vyučují žáky 

odpovídající tématu bakalářské práce. Bohužel se mi takto nepodařilo získat žádné 

respondenty. Následně jsem na doporučení získala z jedné školy 2 respondenty, se 

kterými rozhovor proběhl online formou kvůli nemoci. Ostatní pedagogové z dané školy 

se výzkumu nezúčastnili. Kvůli této skutečnosti jsem se rozhodla oslovit účastníky 

předvýzkumu, kteří mi vyplněné otázky předvýzkumu nezaslali z důvodu eliminace 

přípravy respondenta na rozhovor. Dle Švaříčka se jedná o případy typické a vhodné, tedy 

představitele průměru a dobře dostupné případy (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 75). Tímto 

způsobem byli získáni 4 respondenti, se kterými z důvodu velké vzdálenosti proběhl 

rozhovor online. Celkový výzkumný vzorek tvoří 6 respondentů, které tvoří výhradně 

ženy. Ve čtyřech případech se jedná o třídní učitelky žáků prvního stupně běžné základní 

školy, dvě respondentky jsou asistentky pedagogů na prvním stupni základní školy. 

Specifika jsou pozice a délka praxe, počet žáků v dané třídě, z toho počet žáků se SVP a 
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posledním specifikem je velikost obce3, ve které se škola nachází. Jména byla změněna 

pro zachování anonymizace.  

Tabulka č. 2: Představení respondentů  

Respondent Velikost obce  Pozice/ délka 

praxe (roky) 

Počet žáků ve 

třídě 

Počet žáků 

s SVP 

Alena Velkoměsto Třídní učitel/ 20 23 8 (+ 2)4 

Barbora Velkoměsto  Třídní učitel/ 4 25 8 

Cecílie Vesnice  AP5/ 5 22 7 

Dana Maloměsto  Třídní učitel/ 14 26 9 

Ema Maloměsto  AP/ 3 23 6 

Františka  Velkoměsto  Třídní učitel/ 9 25 6 (+ 3) 

zdroj: vlastní zpracování 

3.4 Omezení výzkumu 

Mezi limity výzkumu bych zařadila nezdar sehnat všechny respondenty z jedné základní 

školy. Velkým negativem byla realizace rozhovorů online a s tím spojená nemožnost 

načtení neverbální komunikace a mimiky obličeje. Dalším limitem by mohl být i výběr 

metody k analýze dat z rozhovorů – otevřené kódování. Metoda kódování umožňuje 

zpracovat velké množství odpovědí, které se na první pohled v ničem neshodují, a právě 

podobnosti, či spojitosti v nich musí nalézt sám výzkumník. To samozřejmě přináší další 

úskalí, kdy výsledky výzkumu mohou být zkresleny subjektivním pohledem výzkumníka 

(Švaříček a Šeďová a kol., 2007, s. 220). Snažila jsem se odpoutat od subjektivního 

názoru tím, že kódování proběhlo vícekrát, až poté následovalo rozdělení do kategorií.   

 
3 Velikost obce – zjednodušené rozdělení: Vesnice (do 1000 obyvatel), maloměsto (do 10 000 obyvatel), 

velkoměsto (nad 10 000 obyvatel) 
4 V závorce je uveden počet žáků, kteří jsou v řešení nebo čekají na výsledky vyšetření z PPP či SPC 
5 AP = asistent pedagoga  
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4 Analýza a interpretace výsledků 

Rozhovory byly nahrávány pomocí diktafonu a následně doslovně přepsány (ukázky 

transkripcí jsou uvedeny v přílohách 2-7) k nadcházející analýze a syntéze získaných dat. 

K analýze dat jsme využily metodu otevřeného kódování.           

Metoda kódování podle Švaříčka a Šeďové (2007, s. 211) umožňuje pracovat s několika 

různými rozhovory, rozdělit text na menší jednotky a potom jej opětovně složit. Nejprve 

jsme doslovně přepsali nahrané rozhovory, následně jsme rozdílně dlouhým pasážím 

přiřadili kódy. Proces přiřazování kódů bylo nutné několikrát zopakovat kvůli 

minimalizaci subjektivního pohledu a zpřesnění jednotlivých kódů. Po dokončení tohoto 

procesu jsme vytvořili přehledný seznam, ve kterém jsme seskupili vzniklé kódy. Na 

základě tohoto seznamu jsme je následně rozdělili do kategorií.  

Po sériích kódování vzniklo 5 kategorií, které za použití techniky „vyložení karet“ 

popíšeme. Švaříček a Šeďová (2007, s. 226) tvrdí, že jde o „převyprávění obsahu 

jednotlivých kategorií“ a uvádí, že není nutné zahrnout všechny vzniklé kategorie, ale 

takové, které spolu nějakým způsobem souvisí a souvisí s naší výzkumnou otázkou. 

Kategorie jsou:  

• První přechod 

• Úpravy ve vzdělávání žáků s SVP 

• Problémy související s distanční výukou 

• Formy podpory pro pedagogy 

• Pozitiva distanční výuky 

4.1 První přechod  

První kategorií, jež se v rozhovorech vyskytovala často v různých kódech, je první 

přechod. Jedná se o první přechod z prezenční výuky na distanční v době první vlny 

pandemie (od 13. března 2020). U respondentů se objevovala slova jako zmatek, chaos, 

nesystematičnost, dezorganizace a také absence selského rozumu.  

Z rozhovoru s respondentkou Danou vybírám pro příklad: „Když to začlo na jaře…tak 

nám nikdo neřek, co a jak máme dělat…byli jsme hození do ringu stylem poraď si 
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sám…ikdyž podobnou situaci ještě nikdo nezažil. Hlavně na začátku nikdo netušil, že to 

bude trvat takhle hrozně dlouho…“.  

Navázání kontaktu  

Z analýzy odpovědí respondentů vyplynulo, že velkým problémem při přechodu na 

výuku distanční byla nekoordinovanost a neucelený systém, který způsobil těžké 

navazování kontaktů na dálku se samotnými žáky a jejich rodinami. To dokládá i fakt, že 

každý z respondentů využíval trochu jiné metody ke kontaktování žáků a rodičů, tedy 

školy tehdy neměly zavedený jednotný systém či platformu pro takový způsob výuky. 

Situaci nezlehčoval ani fakt, že distanční výuka na základních školách nebyla přesně 

vymezena zákonem. Rodiče se k nastalé situaci stavěli různým způsobem. Někteří se o 

kontakt se školou ani nesnažili, v horších případech zprávy a výuku ignorovali úplně, což 

způsobilo vysokou absenci ve výuce v druhém pololetí. S některými se podařilo úspěšně 

spojit, byli ochotni spolupracovat, což výrazně urychlilo a zjednodušilo proces 

komunikace mezi pedagogem a rodiči, případně žáky.  

Mezi využívané metody pro spojení s rodiči patřila především e-mailová a telefonní 

komunikace. V případě neúspěšné e-mailové i telefonní komunikace, se učitelé snažili 

spojit s rodiči i jinými způsoby. Pro představu přikládám citaci z rozhovoru 

s respondentkou Cecílií: „Pokud myslíte prvním přechodem jaro minulýho roku, tak se to 

vlastně ani žádnym přechodem nazvat nedá…snažila jsem se volat jim, psát, volat jejich 

rodičům…s některýma přes whatsapp, přes messenger, přes e-mail, s některýma jen přes 

telefon…ale s některými žáky jsem kontakt nenavázala vůbec, protože nereagovali ani 

žáci, ani jejich rodiče…a určitě aspoň některý z mých zpráv dostat museli…bylo jich fakt 

spoustu…“.  

Respondentka Alena zase uvedla zkušenost, kdy jí snadný kontakt a spolupráce s rodiči 

žáka, pomohly pro plynulejší přechod: „…já teda musim říct, že se mnou už od 

začátku…od té první vlny…pracovalo výborně asi ¾ žáků…když se někdo 

neozýval…nebo třeba nesplnil zadanou práci, nebo se pozdějc pak nepřipojil na tu 

hodinu…napsala jsem rodičům a ti si už jejich docházku ohlídali…je ale pravda, že já ve 

svojí třídě nemám třeba nikoho z těch sociálně vyloučených lokalit…“. 
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Zkušenost respondentky Barbora i Dana byla podobná jako u respondentky Aleny, kdy 

už od začátku zavření škol s nimi rodiče spolupracovali bez větších problémů. 

Respondentky Cecílie, Ema a Františka měly při první vlně značné potíže při navazování 

kontaktu s rodiči a s žádostmi o jejich pomoc. Situaci výrazně pomohl až dodatek ve 

školním zákoně ukládající povinnost žákovi se distanční výuky účastnit.  

V případě úspěšné domluvy školy s rodiči a se žákem se následně mohla realizovat 

alespoň tzv. off-line výuka, později i on-line výuka, která ještě neměla jednotnou podobu, 

ale respondentky svými odpověďmi prokázaly, že sami museli nejdříve vyzkoušet mnoho 

různých platforem a až později škola rozhodla o jednotné platformě pro všechny.  

Off-line výuka       

Off-line výuka je dle MŠMT (2020, s. 9) forma distanční výuky, u které se nevyžaduje 

internetové připojení a žák si vypracovává zadanou práci samostatně. Tuto formu je 

doporučeno využívat jako doplněk on-line výuky, ale odpovědi respondentů prokazují, 

že se tato metoda využívala hojně právě v období první vlny Covidu, jelikož jiný způsob 

nebylo možné realizovat. To dokazuje např. citace z rozhovoru s respondentkou Alenou: 

„první vlna nás zastihla v druhé polovině třetí třídy a začínala sem tak, že sem pouze 

zadávala dětem úkoly…pak jsem zkoušela vysílat přes Skype...to ale bylo dost šílené 

teda.“ a z dalšího rozhovoru s respondentkou Barborou: „V tom březnu to bylo asi pro 

všechny stejné, že sme nejdřív zadávali úkoly přes náš školní systém bakaláře…ty jim tam 

ale většinou museli pomoc najít a vysvětlit rodiče.“. 

Respondentka Dana popisuje rovněž situaci na jaře 2020, kdy je zastihla první vlna 

covidu s žáky tehdy prvního ročníku: „…zezačátku jsme mohly jen zadávat úkoly…přes 

bakaláře a e-maily jejich rodičů…bez nich by se to nedalo…některé děti viděly takovou 

techniku poprvé a nevim jak by si tam sami hned našly kde mají třeba úkol…a pak ještě 

ho správně přečíst…“. 

Zadávání úkolů zprvu probíhalo obvykle přes školní systém, ve kterém se rodiče museli 

pomoci hlavně mladším žákům zorientovat a najít příslušné zadané práce. Respondentky 

Cecílie, Ema i Františka sdělily, že v několika případech musely postupovat obdobně jako 

respondentka Dana a rodičům úkoly posílat přes e-mail.  
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On-line výuka  

Dle MŠMT (2020, s. 8) probíhala on-line výuka buď asynchronní formou, kdy žáci 

vypracovávali zadané úkoly v digitálním prostředí, ale společně se zde nepotkávali a 

každý to dělal v čase, kdy sám mohl. Nebo formou synchronní on-line výuky, kdy se žáci 

potkávali společně s učitelem (a asistentem pedagoga) ve stejném čase skrze některou 

z platforem.   

Z výpovědí je patrné, že při prvním přechodu převládal zmatek a učitelé museli sami 

vyzkoušet, která z možností je pro ně a jejich žáky vhodná. K využití asynchronní výuky 

respondenti uvedli velké množství interaktivních platforem, například Umímeto, 

GrammerIn, MatikaIn, Školákov, Škola v pyžamu, které podle nich poskytovali 

příhodnou výukovou oporu na dálku pro žáky a nabízeli různé možnosti k procvičování. 

Respondentka Alena, Barbora i Františka již při první vlně začaly využívat platformu 

Škola v pyžamu. „…až potom nějak na začátku května sme s kolegyněmi objevily 

platformu Škola v pyžamu…a přes to sme teda začaly zadávat ty domácí úkoly, bylo to 

lepší, protože tam vlastně nám ti žáci mohli i zpět posílat ty úkoly…že se to vyfotí mobilem 

a prostě poslat to…a my sme v té platformě mohly ty domácí úkoly i opravovat…“ (citace 

z rozhovoru s respondentkou Alenou). 

Respondentka Ema zase uvedla, že různé interaktivní programy objevily a začaly 

používat až po určité době. „…my sme se nejdřív hlavně soustředily na to, abychom měly 

přehled o všech dětech…a jak je to s jejich podmínkama doma…takže myslim že až někdy 

během druhý vlny jsme začaly používat různé aplikace…nejvíc asi Školákov a 

Umímeto…byly fajn, protože bavily i děti…“. Podobnou zkušenost měla i respondentka 

Dana „…na začátku sem já osobně hodně bojovala s technikou…nikdo mi neporadil, jak 

se co ovládá…na všechno sem si musela přijít sama…takže ty ostatní šikovný vymoženosti 

jako různý aplikace k procvičování…tak ty jsem se naučila používat až pozdějc…“. 

On-line synchronní výuka probíhala při první vlně u všech respondentů jinak. 

Respondentka Alena v rozhovoru uvedla, že „…začaly jsme vysílat tak za dva až tři týdny 

od vyhlášení…nejdříve teda přes Skype…“. Rozdíly byly hlavně v době, kdy k samotné 

výuce mohlo dojít a podílu připojených žáků. „…řešily jsme i případy, kdy si prostě ten 

žák s rodiči udělali prázdniny…“ (citace z rozhovoru s respondentkou Emou). 
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Respondentka Cecílie rovněž popsala fungování prvních hodin u ní ve třídě „…trvalo 

dost dlouho sehnat všechny žáky a nějak si urovnat, jak to teda bude fungovat…asi tak 

po třech až čtyřech týdnech začaly ty úplně první hodiny on-line…tehdy ještě přes 

Whatsapp…pak sme zkoušely používat ten Zoom, ale když sme chtěly, aby si děti zapnuly 

kamery…tak to většinou ta síť nezvládala…hrozně se to sekalo a padalo…“. 

Respondentky uváděly příklady platforem, které zkoušely zezačátku a mezi nejčastěji 

zmiňované na začátku pandemie patřily Google meets, Classroom, Skype a Whatsapp, 

Zoom. Po nabytých zkušenostech z různých interaktivních prostředí, kde byl většinou 

velký problém v nedostatečném připojení a častém padání sítě, všechny respondentky 

vypověděly, že se později jejich škola přenesla jednotně na platformu MS Teams, u které 

pak zůstali i následující vlny, protože byla dle jejich slov nejvíce vyhovující.  

Pozitivní vliv mělo dle respondentů i zahrnutí povinnosti účastnit se distanční výuky do 

školského zákona, obzvlášť u respondentky Cecílie, Emy a Františky, u kterých se objevil 

problém s vysokou absencí některých žáků při distančním vzdělávání. Respondentka 

Cecílie v rozhovoru uvedla, že „…ten další přechod na on-line…při další vlně na 

podzim…už byl o dost lepší…naše škola už byla připravená a my i žáci jsme už měli 

microsoft účty…a používali už jen Teamsy. A taky pak už přidali do zákona, že účastnit 

se distanční výuky je pro děti povinný, stejně jako docházka do školy…takže ten přechod 

už měl aspoň smysl…“. 

4.2 Úpravy ve vzdělávání  

Následně rozeberu kategorii, která byla také v rozhovorech hojně zmiňována. A to 

konkrétně jaké úpravy ve vzdělávání žáků se SVP distančně musely učitelky a asistentky 

pedagogů provést, aby mohly poskytnou adekvátní podporu všem, kteří ji potřebují. Ve 

školním roce 2020/2021 sice distanční výuka nebyla tak velkým překvapením a přechod 

byl díky předešlým zkušenostem z jara rychlejší a plynulejší, přesto se projevila nutnost 

upravit některé náležitosti výuky, které prokázaly souvislost s integrací žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol.   

Rozdělení třídy 

Všechny z respondentek uvedly, že v průběhu distančního vzdělávání byly nucené 

přistoupit k řešení, kdy rozdělily třídu na dvě poloviny. Jedna ze skupin pracovala 
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rychlejším tempem a ta druhá skupina žáků potřebovala pomalejší tempo a častější 

opakování. Některé učitelky využili pozice asistenta pedagoga, aby výuka mohla probíhat 

ve stejné kvantitě, ale některé si hodiny musely půlit a část hodiny věnovat jedné skupině 

a část hodiny té druhé. Přikládám výpověď respondentky Barbory, která situaci názorně 

popisuje „…My už jsme to potom měly s paní asistentkou tak vycizelované, že jsme si 

rozdělily výuku…já jsem teda neměla jen jednu skupinu, my jsme si je 

prohazovaly…abych pořád měla přehled o dětech.“… „bylo to hodně znát, že pak se 

zlepšila ta práce. Protože jakmile sme s dětmi pracovali…když jako byla mixovaná ta 

skupina, tak oni měli problémy…nesoustředili se mi ti šikovní a nezvládali tu práci zase 

ti pomalí, takže asi to opravdu byla jediná cesta, jakou se to dalo dělat.“ Stejně tak 

respondentka Cecílie uvedla, že „…byly jsme s paní učitelkou nuceny…si rozdělit třídu… 

na skupinku těch pomalejších a skupinku normálních…jedině tak to šlo zvládat…”. 

Respondentka Alena přistoupila k variantě, kdy si určité hodiny rozdělila na dvě skupiny, 

ale asistentka pedagoga se věnovala primárně žákovi, ke kterému byla přidělena. „… při 

té druhé vlně už jsme jeli přes ty Teamsy…a já si některé předměty půlila…že jsem měla 

třeba půl skupiny, půl skupiny a už těch hodin on-line bylo víc…a ještě po skončení té 

hodiny měli možnost…ten kdo chtěl, třeba ti slabší…zůstat připojení…a my sme s nimi 

doprobírali učivo…dovysvětlovali… “.  

Respondentka Ema popsala situaci, kdy jediným řešením pro určité skupiny žáků se SVP 

se později ukázala možnost scházení daného počtu žáků ve škole, kde se jim mohla 

asistentka osobně věnovat. „…největší problém měl chlapec s adhd…nezvládal distančku 

vůbec…tak jsem pak přistoupila k tomu…učit ho pouze ze školy…později se k němu 

přidaly ještě i další děti…ty, které měly nějaký problém nebo rodina nemohla poskytnou 

adekvátní podporu…třeba protože sme tam měly některý rodiče…kterým to nedovolovala 

práce“ (citace z rozhovoru s respondentkou Emou).  

Respondentka Dana se svojí asistentkou musely vytvořit vhodný systém pro žákyni se 

silnými projevy poruchy pozornosti s hyperaktivitou. „…nezvládala výuku 

vůbec…musely jsme začít vysílat samostatně jen pro ni…takže sem asistentce dala 

pokyny, podle kterých ji učila…časem se k ní přidaly ještě další děti…“ a dodává, že 

musely u žáků následně ověřovat dosažené znalosti a celý proces byl „dlouhý a 

vyčerpávající“. Podobnou zkušenost uvedla i respondentka Františka, která má ve třídě 
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žáky se stejnou diagnózou: „…nešlo to…rodiče těch dětí, u kterých sme zrovna 

potřebovali tu spolupráci dost…tak těm se do toho buď nechtělo a nebo nemohli…sama 

nevím…musely sme teda vymyslet to, že jsem asistentce připravila podklady…a ona 

začala tomu klukovi a dalším dvěma dětem vysílat samostatně…to ale moc nevyhovovalo, 

tak sme se pak rozhodly…že už to prostě nebudem lámat přes koleno… a pak se vlastně 

začali scházet ve škole…“ 

Odpovědi od respondentek se následně shodovaly v tom, že ačkoliv pedagog či asistentka 

zkusily jiné metody, tak rozdělení třídy se ukázalo za daných podmínek jako jeden 

z efektivních způsobů, jak žákům poskytnou kvalitní vzdělání. Ať už se jednalo o žáky, 

kteří potřebovali mj. individuální přístup a pomalejší tempo, tak o žáky, kteří naopak byli 

o něco rychlejší.  

Role asistenta pedagoga 

Ze všech rozhovorů s respondenty vyplynulo, že asistent pedagoga měl při distanční 

výuce nezastupitelnou roli a jeho přítomnost jednoznačně umožnila snadnější průběh 

vzdělávání. Asistent pedagoga v určitých chvílích a za metodického vedení a podpory 

pedagoga nahrazoval roli učitele. Problém pro žáky se SVP, který v tomto ohledu vznikl, 

byla dle názoru většiny respondentů samotná absence osobního kontaktu s asistentkou. 

Asistenti poskytují podporu a individuální pomoc nejen žákům, ke kterým jsou přiděleni, 

ale i ostatním žákům se SVP, kteří v dané třídě jsou. V odpovědi od respondentky Emy 

bylo uvedeno, že kvůli velkým problémům se vzděláváním žáků s poruchami pozornosti 

a s poruchami pozornosti s hyperaktivitou, přistoupila k tehdy možné variantě, kdy se se 

žáky začala setkávat ve škole a tam jim osobně individuálně pomáhat. „…ty děti prostě 

neuměly doma pracovat samostatně…furt je něco vyrušovalo, nevydržely delší dobu 

soustředit se…a to se objevovalo i u dětí…když jsme normálně na prezenčním, tak takový 

problémy nemaj…takže nešlo výhradně o děti s potvrzeným adhd…proto jsem pak 

přistoupila k tomu, že se s nima budu scházet tady ve škole…to domácí prostředí prostě 

neni pro tyhle děti vhodný ke studiu.“  

Ke stejné variantě přistoupila po čase i respondentka Františka, která s asistentkou 

nejdříve vyzkoušela samostatnou výuku pro určité žáky „…no my to zkoušely asi tak dva 

až tři týdny…ale to se prostě nedá…zrovna u toho kluka s adhd musel furt někdo být a 
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rodiče to nezvládali s prácí…takže pak utvořili studijní skupinku v omezeném počtu a 

mohli být spolu ve škole…tuším, že tehdy šli takhle tři žáci a pozdějc se ještě přidaly další 

dvě děti…“. 

Ostatní respondenti nepřistoupili k variantě, kdy se se žáky asistentka setkávala ve škole. 

Respondentka Alena popsala zkušenost její asistentky pedagoga, která je přidělena 

k žákovi s OMJ „…ona mi pomáhá i s těma ostatníma žákama...ona s ním byla vlastně 

připojená při těch online…přes mobil a on měl vypnutý zvuk a ona s ním vlastně 

komunikovala přes ten mobil…a ještě s ním měla vlastně hodiny navíc…“ Respondentky 

Barbora i Dana využily metodu, kdy učitelka měla část třídy v dohodnuté dny, asistentka 

druhou část třídy a skupiny si v určených dnech vyměňovaly. Respondentka Cecílie 

uvedla podobnou zkušenost, kdy jako asistentka měla vždy první část hodiny skupinu 

žáků a druhou část hodiny si skupiny prohodily s vyučující. Další důležitou náplní práce 

AP (i pedagogů) bylo poskytovat možnosti žákům pro individuální doučování a také 

respondenti zmiňovali nutnost konzultačních hodin, které obvykle byly po vyučování, a 

využít je mohli, jak žáci samotní, tak i jejich rodiče.  

Spolupráce s rodiči 

Důležitou součástí, a také dle slov některých respondentů, nezbytnou součástí distanční 

výuky žáků se SVP se stali samotní rodiče žáků. To zahrnovalo nejen nutný dohled nad 

žákem, zda pracuje, ale také zda se výuky účastní, někteří se museli třeba naučit ovládat 

speciální učební pomůcky a pomáhat svým dětem je správně používat, hledat a 

vysvětlovat zadané úkoly, pomáhat s připojením technologií, zajistit, že je dítě umí 

používat a k tomu celému ještě v nejlepším případě spolupracovat se školou, účastnit se 

konzultací s pedagogy a asistenty a samozřejmě měli možnost využívat i různé 

psychologické či pedagogické podpory skrze PPP nebo SPC. 

V rozhovorech se stále opakovaly kódy s podobným významem, který jsme nazvali 

souhrnným označením “neschopnost práce bez dohledu”. U žáků prvního stupně je 

problém s udržením pozornosti běžný i při prezenční formě, při distanční se více 

prohloubil v závislosti na dlouhém sledování monitoru. 

Spolupráce nebyla ve všech ohledech ideální, někteří rodiče odmítali spolupracovat, a tak 

občas přepadla tato povinnost na pedagogy a asistenty. Respondentka Cecílie v rozhovoru 
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popsala zkušenost “snažila jsme se s paní učitelkou kontaktovat naše žáky…snad uplně 

všemi způsoby, co nás napadly…ale marně…psala sem dětem i na sociální sítě, telefon...a 

taky jejich rodičům několikrát přes telefon či email, ale taky přes Whatsapp, Facebook a 

další…ale nic…proto jsem pak došla k přesvědčení, že moje zprávy ignorovali…” Zde 

respondentka popisuje situaci při první vlně, ale dále v rozhovoru uvádí, že „…dost tomu 

pomohlo, když to bylo pak ze zákona povinný…při dalších vlnách tenhle problém nebyl 

už tak často…že by se nám děti nepřipojily a nebyly omluvení...když se nepřipojily, 

napsaly jsme rodičům zprávu nebo zavolaly a oni už si tu jejich účast pohlídali. 

Problémem ale bylo, že kolikrát spolupráce s rodiči neprobíhala tak, jak bychom si 

představovaly…že to kolikrát pro ty děti mělo ve výsledku negativní vliv…”.  

Ze všech odpovědí respondentů vzešlo, že jejich škola poskytovala některým rodinám 

potřebné technické vybavení. Respondentka Barbora například v rozhovoru zmínila, že 

škola půjčovala rodinám notebooky nebo tablety „…ano půjčovali jsme, ale problémem 

bylo, že tam bylo třeba víc dětí v té rodině…třeba tři…tak těm se pak půjčovalo…a jedna 

maminka…ta se vlastně v té době nějak rozváděla, takže byla už i samoživitelka…takže 

tam už byl samozřejmě i ten nějaký sociální důvod…“. U respondentek Barbory, Cecílie, 

Emy a Františky byly důvody zapůjčení dva – buď rodina neměla dostatek technického 

vybavení z důvodu více školou povinných sourozenců, popř. rodiče potřebovali 

elektroniku k výkonu svého zaměstnání nebo se rodina nacházela ve špatné finanční 

situaci. Respondentka Alena a Dana zase uvedly, že v jejich případě zapůjčovaly techniku 

pouze rodinám, kde bylo více sourozenců a nikdo se nepřihlásil o tablet/počítač kvůli 

nedostatku finančních prostředků.   

S odstupem času se snížila potřeba asistence rodičů, ale u některých případů (zvláště pak 

žáci se SVP nebo žáci prvních ročníků) přetrvala nebo se dokonce zvýšila. Jak je patrné 

z citace od respondentky Cecílie, spolupráce neprobíhala vždy ideálně a bylo nutné 

dodržovat určitá pravidla na všech stranách, aby takové vzdělávání mělo smysl.  

Digitální výuka        

Forma prezenční výuky, na kterou byli všichni zvyklí, se přesunula do digitální podoby, 

ale s tou neměla většina pedagogů základních škol velké zkušenosti. Na začátku se tedy 

zkoušely všechny nejrůznější platformy, na kterých je možné realizovat distanční výuku, 
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z výpovědí respondentek se nejčastěji jednalo o platformy Skype, Whatsapp, Zoom, 

Google meets, Classroom, které sice vyzkoušely, ale nebyly vyhovující. Všechny 

respondentky se ale po čase přemístily se třídou na platformu MS Teams, která byla 

později jejich školami zvolena za jednotnou, protože byla nejvíce vyhovující. „…zkoušeli 

jsme všechno možný, ale hned po tý první vlně jsme objevili Teamsy…vedení jí pak určilo 

jako jednotnou platformu pro celou školu…bylo to hlavně proto, že to připojení tam bylo 

nejkvalitnější…na prvním stupni bylo zvykem, že děti měli kameru zapnutou všichni a 

ostatní aplikace jako Zoom, Google meets a další, který jsme vyzkoušeli…tak ty většinou 

nezvládaly připojení tolik kamer najednou…často to padalo…“ (citace z rozhovoru 

s respondentkou Františkou). 

V digitálním prostoru je ale mnoho dalších možností, které respondenti ve výuce 

používali. Respondentky Alena, Barbora, Dana i Františka zmínily v rozhovoru aplikaci 

Škola v pyžamu, která umožňovala žákům zprostředkovat přehledné prostředí, 

dovolovala vkládat různé materiály, ať už šlo o zadání k úkolům, učební materiály nebo 

vypracované úkoly od žáků a zároveň umožňovala úkoly opravovat a hodnotit.  

Další digitální učební platformy, které respondenti zmiňovali častěji, že je někdy v 

průběhu zahrnuli do výuky, jsou následující – Kahoot!, Whiteboard.fi, Umímeto, 

GrammerIn a MatikaIn, Školákov, které všechny nabízejí možnost interaktivního 

procvičování v různých oblastech vzdělávání a udělané takovým způsobem, aby zaujaly 

i ty nejmladší žáky. 

4.3 Nové problémy  

Náročné, dlouhé a často narychlo vyhlášené přestupy na distanční výuku s sebou přinesly 

mnoho nových problémů v souvislosti s výukou žáků se SVP. Z rozhovorů jsem vybrala 

ty, se kterými se potýkala v různé podobě většina z respondentů. 

Regrese osvojených dovedností 

První podstatnou podkategorii jsem nazvala ‚regrese osvojených dovedností‘, čímž mám 

na mysli ztrátu či snížení úrovně nabytých dovedností v oblasti vzdělání, popř. zastavení 

v posunu či pokroku. Tento problém se samozřejmě netýkal všech žáků se SVP, velmi 

záleželo na přístupu školy a přístupu zákonných zástupců a několik dalších faktorů (např. 

sociální a rodinné zázemí dítěte). Téměř všichni respondenti vypověděli podobnou 
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zkušenost s alespoň jedním žákem, který se v důsledku distančního vzdělávání zasekl na 

určité úrovni, v horším případě se i již nabyté schopnosti a dovednosti začaly postupně 

zhoršovat. Opět bych přiložila citaci od jedné z respondentek, která jednu ze situací dobře 

popisuje: „…občas to bylo tak, že u těch žáku co maj nějaký speciální potřeby…tak u nich 

většinou ti rodiče seděli…on by to takový problém nebyl, vlastně ten dohled dost dětí 

potřebovalo, ale nemělo to fungovat tak jako u některých případů…že ten rodič za dítě 

dělá pomalu všechno, skáče když si pískne nebo za dítě třeba vypracuje úkol…pro děti to 

byl velký krok zpátky…” (z rozhovoru s respondentkou Emou). Respondentka Cecílie 

vnímala podobný problém, kdy nutná spolupráce s rodiči a jejich přítomnost u výuky 

měla mnohdy za následek i negativní dopady „…s některými nebyl problém, ale u pár 

rodičů jsme pozorovali tendence k tomu…dělat ty úkoly za to dítě…nebo jim 

napovídat…a pro ně je to spíš kontraproduktivní…“. 

Respondentka Barbora zase uvedla, že si myslí, že vzdělání v distanční formě nebylo 

možné zajistit ve stejné kvalitě jako je tomu u formy prezenčního vzdělávání. Při 

rozhovoru například sdělila, že: „…zvládli jsme učivo probrat všechno, ale ne určitě na 

takové úrovni jako při prezenční výuce, ale na ta hlavní témata jsme se zaměřili hodně“… 

„Já si ještě navíc myslím, že právě ty děti s těmi…speciálně vzdělávacími potřebami, ty 

jsou na tom nejvíc biti a nejvíc jsou to pro ně jako obtížné změny, protože oni potřebují 

být v nějakém tom stabilním prostředí, něco mají zaběhnuté a teďka tady tohlecto…chvíli 

jsme on-line, pak zase to, pak zase to…ta disciplína je u nich v mnohem horším stavu 

kolikrát. …“. 

Respondentka Dana zase sdílela zkušenost se žákyní se silnými projevy poruchy 

pozornosti s hyperaktivitou: „…hrozně jí chyběl ten osobní kontakt 

s asistentkou…protože ona bez její pomoci nedokázala vůbec pracovat…všechno jí 

rozptylovalo. Snažili sme se víc zapojit rodiče…ti ale neměli čas…nebo nechtěli, takže ve 

výsledku to vzdělávání bylo nulové…vedlo to pak k tomu, že jsme s paní asistentkou pro 

holčičku začali vysílat samostatně…“.  

Rotační X hybridní X distanční výuka 

Jedna z hlavních otázek rozhovoru se zabývala srovnáním několika stylů distanční výuky, 

které se během dvou let různě střídaly. Rotační výuka je stav, kdy do školy dochází jeden 
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týden jedna polovina tříd, druhá polovina je na distanční výuce a další týden se třídy 

vymění, distanční výukou se myslí celkový přechod školy nebo třídy a hybridní (smíšená) 

výuka nastává, když chybí větší počet žáků a škola jim musí zprostředkovat vzdělání 

dálkovou formou, zároveň ale děti, které jsou zdravé, chodí dál do školy a vzdělávají se 

prezenčně.  

Názory na distanční a rotační výuky nebyly vždy jednostranné, jelikož respondentky 

braly v úvahu více faktorů. Často během nich zaznělo, že dlouhodobá  distanční či rotační 

výuka sice byla špatná pro žáky, i žáky se SVP z důvodu méně kvalitní výuky, 

neuceleného systému, neustálých změn a málo sociálního kontaktu s vrstevníky, ale 

zároveň respondentky většinou přiznaly, že při nejvyšších nárůstech covidových pacientů 

(kde učitelé tvořili také velkou část pacientů s covidem v důsledku vyššího rizika přenosu 

mj. i ve školách) by uvítaly alespoň krátkodobý přechod na distanční výuku z důvodu 

vysoké nemocnosti učitelského sboru.  

V čem se respondentky naopak jednostranně shodly bylo to, že hybridní výuka byla (dle 

nejčastěji užívaného slova respondentkami) holý nesmysl. Jedna z respondentek sdílela 

vlastní zkušenost „…v určitých chvílích by nám pak pozdějc ta distanční nebo rotační 

dost pomohly…chyběla najednou víc než půlka pedagogického sboru, ale tehdy už škola 

nemohla hromadně přejít na distančku, ani rotačku. A když jste byli nemocný, tak se vás 

nikdo neptal, jak vám je…automaticky se předpokládalo, že učitel zvládne vysílat 

vždycky… pro žáky, kteří seděli ve škole s nějakým dozorem a pro zbytek dětí připojených 

on-line z domova…nesmysl, to se prostě nedalo…” (z rozhovoru s respondentkou Danou). 

Nejhorší situace s hybridní výukou dle respondentů byla ve školním roce 2021/2022, kdy 

se museli střídavě žáci i pedagogové testovat a stále platily podmínky pro nahlašování 

rizikových kontaktů a následné nařizování karantén. Všechny z respondentek zažily 

situaci, kdy chybělo ve třídě velké množství žáků, ostatní byli připojení on-line, ale třída 

nemohla jednotně přejít na distanční výuku, což bylo náročné na přípravu hodiny a průběh 

hodiny také nebyl ideální, protože se mnohdy musela připravit práce pro skupinu žáků 

přítomných ve třídě a zvlášť pro žáky připojené dálkově. „…no uplně nejhorší to pro nás 

bylo letos v prvnim pololetí…když ještě platily karantény a testování…to prostě byla 

půlka třídy ve třídě, ta druhá zase on-line…kolikrát se i stalo, že se musel připojit dálkově 

učitel…a to se prostě nedalo zkombinovat…museli jsme mít práci pro prezenční skupinku 
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a zvlášť práci pro distanční skupinku…” (z rozhovoru s respondentkou Františkou). 

Všechny zúčastněné také zažily podobnou situaci, kdy naopak chyběla značná část 

pedagogického sboru v důsledku karantény či izolace a chodu celé školy by velmi ulevil 

krátkodobý přechod na formu rotační výuky, to ale tehdy aktuální legislativa 

neumožňovala.  

„…jako jsme rádi…že už můžeme být normálně ve škole, ale myslim že pro děti i pro nás 

bylo mnohem horší, když jsme museli ty způsoby tý výuky mixovat…nebylo možný 

postupovat tak, jakoby byli všichni ve škole…dost často se pro ty, co byli připojení 

dálkově, musela vymyslet jiná práce…lepší by podle mě bylo, aby třída mohla jít celá na 

distančku…“  z citace z rozhovoru s respondentkou Cecílií je patrné, že řešily podobný 

problém jako respondentka Dana a spíše než hybridní výuku (smíšenou) by zvolily 

krátkodobě distanční výuku jednotnou pro celou třídu.  

Zlom nastal až v únoru 2022, kdy vyšel v platnost nový zákon č. 26/2022 Sb. (§2–4), 

který ředitelům dal možnost vyhlásit na své škole dálkovou formu vzdělávání, pokud 

značná část pedagogického sboru byla v karanténě či izolaci a zdravotní stav pedagogů 

jim umožňoval tuto výuku realizovat. Pokud v opačném případě zdravotní stav velkého 

počtu učitelů nakažených Covidem-19 neumožňuje takovou variantu, může ředitel 

vyhlásit mimořádné ředitelské volno. Rozmezí je dáno na 10 dní za jeden školní rok, které 

může ředitel po částech, i najednou.   

Následně 18. února vláda vyhlásila zrušení povinnosti testování, posílání osob do 

karantén a upravili se podmínky pro rizikové kontakty – stále se nahlašují, ale dotyčný 

již nemusí být v karanténě, pouze sleduje svůj zdravotní stav a s ohledem na ostatní 

dodržuje určitá hygienická pravidla jako je dezinfekce, roušky apod., pokud se projeví 

příznaky postupuje dle pokynů praktického lékaře. (covid.gov.cz, [online]) Respondenti 

uvedli, že tyto změny u nich vedli k tak dlouho očekávanému návratu k běžnému způsobu 

výuky, který už je téměř stejný jako před pandemií.  

Respondentka Alena sdílela názor, kdy uvedla, že „…už je to tak 14 dní, co se vůbec 

netestujeme. Po tom konci testování, nejsou žádné karantény…není nic…prostě jedeme 

jako dřív…“. Podobné vyjádření zaznělo od všech respondentek, kdy chodu školy, práci 
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učitelek, asistentek pedagogů i samotným žákům jednoznačně pomohlo zrušení 

povinnosti se testovat a zavádění karantény.  

Typy znevýhodnění stěžující proces 

Vzhledem ke zvolení kvalitativního výzkumu a nižšímu počtu získaných respondentů 

jsem nebyla schopná zjistit, jak vzdělávání probíhalo jednotlivě u všech druhů 

znevýhodnění, protože u respondentů se často diagnózy či typy znevýhodnění žáků 

opakovaly.  

ADHD/ADD 

Kód, který se v dané kategorii vyskytoval nejčastěji, jsem označila jako “dopad 

adhd/add“. Žáci s poruchou pozornosti s hyperaktivitou se v rozhovorech zmiňovali 

velmi často, i když u některých diagnóza nebyla ještě potvrzena psychiatrem.  

Názornou zkušenost popisuje například respondentka Ema: „…měly jsme i pár dost 

vypjatých chvilek…třeba máme ve třídě chlapce s ADHD, se kterým byla opravdu radost 

pracovat na dálku…pořád si vypínal kameru nebo mikrofon nebo se furt dokola odpojoval 

a připojoval…rodiče furt poblíž být nemohli a jednou se situace vyhrotila tak, že popadl 

ten svůj tablet a třískl s nim tak, že se rozbil… od té doby jsme začali pracovat ze 

školy…naštěstí už to bylo tehdy možný…“.  

Podobný problém je obsažen i v citaci, která je přiložena v podkapitole 4.3.1 (Regrese 

osvojených dovedností) od respondentky Dany a popisuje v ní situaci, kdy žákyně 

s ADHD nezvládala distanční výuku, jelikož postrádala osobní kontakt asistentky a 

rodiče nebyli schopni adekvátní vzdělávání poskytnout. Výsledkem bylo, dle jejích slov, 

nulové vzdělávání a musela provést zásadní úpravy ve výuce spolu s pomocí asistentky, 

aby žákyni poskytly adekvátní vzdělání. Respondentka musela přistoupit 

k individuálnímu vzdělávání pro žákyni, které dle pokynů realizovala asistentka 

pedagoga.  

Respondenti Dana, Ema a Františka musely přistoupit k samostatné výuce pro žáka 

s touto diagnózou, ať už ve formě distanční, kdy obvykle asistent postupoval podle 

pokynu učitele, tak formou osobní ve škole za dodržování platných pandemických 

opatření. Respondentky Barbora a Cecílie měly možnost využít spolupráce s rodiči 

daného žáka. „…jo tak zrovna u toho chlapce s adhd, který je u nás ve třídě…u něj prostě 
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musel být furt dohled…protože jinak nevydržel nic dělat…i přes tu kameru jsem viděla 

jak je neklidný…neustále se houpal na židli, hrál si se vším možným, co zrovna měl po 

ruce a samozřejmě měl potřebu prozkoumat jaké všechny funkce Teamsy mají…často to 

způsobilo dost nepříjemných zvuků nebo přerušení z jeho strany i z naší. Pak jsme teda o 

tom mluvili s jeho maminkou…naštěstí byla časově schopná u toho kluka být skoro 

vždycky…a to nám určitě dost pomohlo…ikdyž to mělo i svý nevýhody, to je jasný…v tu 

situaci jsme to ale jinak řešit nemohly.“  (citace z rozhovoru s respondentkou Cecílií). 

Respondentka Barbora měla také možnost u žáka s ADHD využít spolupráci s rodičem 

„u té distančky to bylo samozřejmě daleko horší…ten kluk, který s tim má nejvíc 

problémy…tak vím, že tam pořád u něj seděla maminka a pak z ní vypadlo, že to bylo fakt 

příšerný, že on by jinak vůbec neseděl u toho počítače…“.  

Žáky s poruchou pozornosti a s poruchou pozornosti s přidruženou hyperaktivitou 

dozajista ovlivnilo také omezení tělesné výchovy (TV) ve výuce i distanční, ale i 

prezenční. Respondentky uvedly, že pozorovali u žáků (nejen se SVP) výrazný neklid 

spojený s nedostatečným pohybem, a proto se snažily prvky TV zahrnout i do on-line 

hodin. Respondentka Barbora dále při rozhovoru popsala i další zkušenost se žáky 

s poruchou pozornosti s hyperaktivitou „…jakmile i během normální prezenční výuky 

zahrnu do hodiny třeba nějakou pohybovou aktivitu, tak ti moji kluci…kde tedy zjevně 

nějaké to adhd přítomné je…tak oni začnou pobíhat po třídě a nejde je nijak uklidnit…pro 

ně je to kontraproduktivní. Pak sme si ale teda zvykli, že třeba sem řekla…tak si dojdi 

udělat deset dřepů…měli jsme prokládané hodiny nějakým zajímavým tělocvikem…“   

Specifické poruchy učení  

Mezi SPU patří dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyspraxie, dyspinxie, dyskalkulie a 

dysmúzie. Jedna z úvodních otázek rozhovoru byla, kolik žáků se SVP ve třídě daný 

respondent má a jaké mají nejčastější diagnózy či typy znevýhodnění. Z odpovědí bylo 

patrné, že největší zastoupení tam mají právě žáci se SPU. 

Respondentka Františka, která měla rovněž ve třídě několik žáků s těmito poruchami, 

situaci popisuje následovně „…už jsem si fakt někdy nevěděla rady s tim, jak jim to mám 

ukázat, aby to správně pochopily…kolikrát byl ten obraz převrácený a to víte…vysvětlujte 

si to takhle dětem, které maj problém se psaním nebo orientací na ploše nebo papíře i 
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normálně…bála sem se, že si to ty děti naučí psát obráceně a pak nám bude hrozně dlouho 

trvat je to přeučit…“. 

K řešení problému částečně pomohla např. aplikace Whiteboard.fi, která umožňovala při 

on-line výuce psát podobně jako se ve třídě píše na tabuli, ale ani ta nenahradí přímý 

kontakt a možnost okamžitého opravení případné chyby. „…je to prostě tak, že když jste 

s těmi dětmi ve třídě…tak si všimnete, že třeba píšou nějaký písmeno obráceně, plete si 

jim pravá a levá… nebo že čtení mu nejde…při normální výuce ho můžete hned opravit, 

rukou mu předkreslit správný tah nebo mu pomoct se slovem, který mu nejde 

vyslovit…když jsme ale jeli online, zvuk a obraz byl často dost opožděný nebo se 

zasekával…takže logicky i reakce byly opožděnější…“ (citace z rozhovoru 

s respondentkou Danou).  

Některé z respondentek vypověděly, že v jistých případech, kdy těmto žákům byla 

přidělena určitá speciální učební pomůcka, musely nejdříve naučit rodiče tuto pomůcku 

používat a ovládat ji, aby s ní mohly následně děti pracovat při výuce správným 

způsobem. Respondentka Cecílie má ve třídě také několik žáků s SPU a jednoho žáka 

s lehkým mentálním postižením s dyslexií a dysgrafií, kde v přiložené citaci popisuje, jak 

vzdělávání probíhalo ve spolupráci s rodiči „…bylo to náročné, ale zvládal to…musely 

jsme hodně komunikovat s rodiči…učily jsme je, jak se používaj různý pomůcky, aby tomu 

dítěti mohli pomoc…oni se nás zase často ptali, jak mu mají co vysvětlit, aby ho 

nepletli…takže ta spolupráce pak probíhala bez větších problémů…“.  

Respondentky Alena, Barbora i Ema měly rovněž ve třídě žáky se specifickými 

poruchami učení, kterým nabízely a zprostředkovávaly individuální konzultace či hodiny 

doučování.   

Další typy znevýhodnění 

Následující vybrané typy se neopakovaly pravidelně u všech respondentek při 

rozhovorech, ale měly vliv na průběh distanční výuky. Respondentka Františka uvedla 

příklad s žákyní s PAS, u které se nepodařilo vzdělávat ji spolu s ostatními spolužáky: 

„…ve třídě máme i holčičku s autismem…ta má teda přidělenou asistentku a zkoušely 

jsme s ní za čas pracovat v rámci celého kolektivu, ale to se nepodařilo a my musely dál 

pokračovat v té individuální výuce…“. Žáci s poruchami autistického spektra, měli dle 
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doporučení v manuálu MŠMT výjimku z povinnosti účastnit se on-line synchronní 

výuky, pokud to jejich zdravotní stav neumožňoval (MŠMT, 2020, s. 16).  

Respondentka Alena i Dana zase měli ve své třídě žáky s OMJ. Z výpovědi respondentky 

A „…já mám teda ve třídě asistentku pedagoga…a ta je právě přidělená právě ke chlapci 

z těch Kapverd6…ale ona mi pomáhá i s těma ostatníma žákama...ona s ním byla vlastně 

připojená při těch online…přes mobil a on měl vypnutý zvuk a ona s ním vlastně 

komunikovala přes ten mobil, takže mu ještě pomáhala takhle...a ještě s ním měla vlastně 

hodiny navíc…češtinu i matiku…a vlastně všechno, co s náma on nezvládal…” 

V souvislosti s nově vzniklou situací v březnu (začátek války na Ukrajině) respondentky 

rovněž zmínily, že mají ve třídě nově několik Ukrajinských žáků, ti se ale do rozhovoru 

promítali minimálně, jelikož v době pandemie a nejdelších uzávěr u nás, ještě součástí 

třídy nebyli.  

Dále se jednalo např. žáky s lehkým mentálním postižením (respondentka Cecílie a 

Dana), žákyni s 80% ztrátou sluchu se sluchadly (respondentka Barbora), žáky z rodin 

s nízkým sociálním či kulturním postavením (respondentka Cecílie, Ema a Františka). U 

žáků s LMP a SP se situace dala vyřešit za pomocí individuální podpory asistentky a 

vyučující, hodin doučování a společných konzultací i s rodiči. U žáků z nízkého socio-

kulturního rodinného prostředí se problém vyřešil spoluprací s rodiči, pokud to jejich 

podmínky dovolovaly nebo spolu s možností tvořit ve škole skupiny s menším počtem 

žáků a např. asistentky, která se jim mohla osobně individuálně věnovat během distanční 

výuky.   

Absence sociálního kontaktu 

Výrazný problém, který také zmiňovaly všechny respondentky, vznikl v souvislosti 

s častým a dlouhým nedostatkem sociálních kontaktů u žáků a následným návratem do 

škol. Respondentky uváděly určité zpozorované změny v chování žáků. „…když jsme se 

loni vrátili v květnu, tak k sobě byli takoví hodně jako nevraživí…že si dělali naschvály a 

tak…“ (citace z rozhovoru s respondentkou Alenou). Respondentka Barbora také 

pozorovala napětí mezi žáky po dlouhé pauze. „…neustále se provokují, pošťuchují…pak 

na sebe žalují…o přestávkách házejí různými věcmi a byly tak hlučné…až sem přistoupila 

 
6 Kapverdy – souostroví v Atlantském oceánu severozápadně od Afriky 
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k tomu, že určím nějaká základní pravidla přestávky…neumím si představit, jak ten hluk 

musel být hrozný pro tu holčičku s naslouchadly…“. Barbora je momentálně třídní 

učitelka pátého ročníku a v rozhovoru sdílela osobní názor, že „…po covidu mají hrozně 

narušené návyky…a puberta to ještě víc zvýrazní…“.  

U respondentky Cecílie nebyl problém tak výrazný „…báli jsme se hodně, co to s nima 

nakonec udělá…ta dlouhá časová prodleva, kdy se neviděly, ale jak nám pak sami 

řekly…když to situace dovolila, vídaly se aspoň venku na hřišti nebo tak…takže změna 

tam sice vidět je, ale já myslim že za pár měsíců to bude jako dřív…“.  

Respondentka Dana byla při první vlně třídní učitelkou žáků prvního ročníku a myslí sí, 

že děti neměly dostatečný prostor se poznat. „…při první vlně jsem měla prvňáky…ty se 

spolu znali pouhý půlrok a pak se následující 2 roky vídali dost sporadicky…neměli 

pořádný čas skamarádit se…vytvořit si na sebe vazby…takže příchod do školy po delší 

pauze byl vždycky takový pochmurný…děti byly zamlklé, stydlivé…“. 

Respondentka Ema i Františka dodaly podobný postřeh. „…přijde mi, že teď jsou ještě 

víc závislý na těch svých telefonech, než tomu bylo předtím…jakoby se nechtěly a neuměly 

bavit spolu…“ (citace z rozhovoru s respondentkou Emou). 

Nedostatek kontaktu s okolím postihl nás všechny, ale u dětí je potřeba sociálního 

kontaktu s vrstevníky stejně důležitá (ne-li více). Dlouhé přechody na distanční výuku 

měly dle názorů respondentek jednoznačný vliv na momentální chování žáků mezi sebou 

a dlouhá absence kontaktu s vrstevníky u žáků v mnoha případech zapříčinila větší míru 

vzájemných rozporů, neshod či ostychu.   

4.4 Podpora pedagogů 

První manuál a pokyn k distanční výuce od MŠMT je ze srpna 2020. To by znamenalo, 

že celou první vlnu učitelé neměli žádnou oporu od ministerstva či vlády, podle které by 

se mohli alespoň orientačně řídit. Respondenti mi tuto teorii potvrdili, protože na otázku, 

zda měli k dispozici nějaký materiál či jinou podporu ze strany ministerstva, kterou by se 

mohli řídit, mi všichni odpověděli stejným způsobem. Respondentka Alena odpověděla 

„o ničem takovém nevím…naopak jsem měla ještě pak pozdějc inspekci…“, obdobně tak 

respondentka Barbora „…nic dalšího kromě několika testovacích sad a roušek nebo 

respirátorů mě nenapadá…ale já to na jednu stranu chápu…já bych taky nevěděla co 
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mam v té pozici dělat…“, a také odpověď respondentky Cecílie byla velmi podobná 

„…no…maximálně roušky a pár testů…žádná další podpora mě nenapadá…spíš naopak 

jí byl velký nedostatek…“. Respondentka Dana sdílela shodné dojmy, kdy podporu 

nezaregistrovala, ale naopak kritiku „…podporu skoro žádnou…ze strany ministerstva 

školství ani školní inspekce…jen kritiku a hospitaci při hodinách. Nedostali jsme žádné 

školení k používání Teamsů, jak v téhle situaci děti motivovat…učit…nic z toho co bysme 

potřebovali…“. Respondentka Ema podotkla, že „…jediné, co jsme od vlády dostali, byly 

příspěvky na doučování dětí ze sociálně slabších rodin…jinak se nepostarali o 

nic…žádná podpora, později se zdálo, že chybí i zájem řešit situace okolo škol…asi 

nevěděli jak…“ a respondentka Františka „…mám pocit, že žádná…všechno se dělo 

zmateně…a na poslední chvíli“. 

4.5 Pozitivní stránky distanční výuky 

Přestože názory na distanční výuku byly povětšinou negativní, především když šlo o 

dlouhodobé přechody, v odpovědích respondentů se našly i určitá pozitiva, která s sebou 

tato forma vzdělávání přinesla.  

Z odpovědí se jednalo hlavně o poznání nových metod a přístupů, využívání 

interaktivních prvků v prezenční výuce, vzdělávání ve venkovním prostředí. 

Respondentka Ema například sdílela zkušenost z doby, kdy platil zákaz tělesné výchovy 

v rámci výuky. „…scházeli jsme se s dětmi často v okolí školy…nebo s nimi chodili do 

blízkého lesa…pamatuji si, že třeba vyjmenovaná slova jsme se učili na louce…zkrátka 

jsme se naučili učit se při sportování a pohybu…ty děti s adhd se potřebovaly pravidelně 

hýbat...“. 

Respondentka Cecílie zase ocenila momentální připravenost na podobné situace, které by 

mohly nastat. „…no tehdy jsem byla vděčná, že se naše škola rozhodla pro ty Teamsy…že 

to budeme mít jako celá škola jednotně…aspoň to všechno bylo přehledný…a na jednom 

místě a my už tim při další vlně nebyli tak zaskočení. Doufám, že nic podobného už 

nepřijde…ale na jednu stranu je i dobře, že jsme si to zažili a získali tyhle 

zkušenosti…kdoví co dalšího nás ještě čeká…“. 

Z rozhovoru s respondentkou Barborou bylo zřejmé, že za dobu trvání distanční výuky, 

vyzkoušela všechny nejrůznější aplikace a platformy a svoji zkušenost popsala takto 
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„…já jsem teda opravdu zkusila všechno možný…a svym způsobem sem i ráda za tuhle 

zkušenost…aspoň jsem zjistila, co všechno existuje a jak se to používá…spoustu z toho 

používám i teď při prezenční…“. Podobně reagovala i respondentka Alena, která byla 

velmi spokojena s platformou Škola v pyžamu a používá ji se svými žáky dodnes. „…no 

my jsme pak zjistily…že ta Škola v pyžamu je moc fajn jak pro nás, tak i pro děti…a 

vlastně ji používáme furt dál…“.  

Za výhodu a velké pozitivum distanční výuky byl brán fakt, že i díky pandemii a testování 

chodili do školy jen zdraví žáci. Respondentka Barbora ještě sdílela zkušenost z aktuální 

situace (tedy začátkem března, kdy byl rozhovor uskutečněn). „…díky těm testům předtim 

tady aspoň byli opravdu jen ti žáci, co nebyli nemocný…teď mi tady furt někdo 

posmrkává…pokašlává a svádí to na alergii…“. Nehledě na tuto výhodu, respondentka 

následně potvrdila, že zrušení testování a karantén vnímá jako správný krok.  
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5 Shrnutí 

Koronavirová situace měla dle názorů respondentek jednoznačně velký vliv na výuku ve 

školách během posledních dvou let (2020-2022). Na tomto místě práce je vhodné shrnout 

jednotlivé kategorie, které vznikly kódováním rozhovorů.  

První přechod byl pro respondentky ve znamení zmatku a nových situací. Jedním 

z důležitých prvků se ukázala být spolupráce s rodiči. V některých případech probíhala 

bez problémů a díky pomoci a někdy i samotné přítomnosti rodičů mohla distanční výuka 

fungovat. Respondentky ale rovněž sdílely zkušenosti, kdy rodiče se buďto nemohli nebo 

nechtěli podílet na vzdělávání jejich dětí. Problém se většinově vyřešil, když vláda 

zahrnula povinnou účast žáků na distanční výuce do školského zákona. Jednotlivé 

absence žáků se poté již daly řešit individuální domluvou s rodiči.  

Při náhlém přechodu na dálkové vzdělávání byli žáci, rodiče i učitelé zaskočeni, nebyli 

na situaci připraveni a z rozhovoru s respondentkami vyplynulo, že všechny prvně 

musely přistoupit k variantě off-line distanční výuky, kdy se jednalo pouze o samostatnou 

práci a zadané úkoly posílané nejčastěji přes e-mail nebo školní systém, a která 

nevyžadovala internetové připojení. Později se přidala i forma tzv. synchronní on-line 

výuky, kde se využíval některý z uvedených interaktivních programů, které umožňovaly 

procvičování nebo přehlednější prostředí pro zadávání a hodnocení úkolů než např. školní 

systém. 

On-line výuka se u respondentů začala realizovat v rozmezí obvykle několika týdnů až 

měsíců navzdory výrazným problémům s připojením, se sítí a s organizací. Ze začátku 

respondentky pro výuku používaly různé aplikace a platformy jako je Skype, Whatsapp, 

později objevili i Zoom, Google meets aj., u kterých ale přetrvával problém s přetížením 

sítě a špatnou kvalitou připojení. Nejvíce osvědčená platforma se ukázala být Microsoft 

Teams, ke které všechny respondentky po čase přešly, buď na konci první vlny nebo až 

při druhé vlně podzimní a poté u ní zůstaly. Zároveň respondentky zmiňovaly 

v souvislosti s první vlnou problém, kdy se někteří žáci k výuce pravidelně nepřipojovali 

a ani po výzvách směrem k rodičů se situace nezlepšila. To se také vyřešilo povinností ve 

školském zákoně účastnit se této výuky. 
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Mezi nejvíce využívané metody, které se respondentkám osvědčily pro práci 

s integrovanými žáky se SVP do běžných škol, patřilo jednoznačně rozdělení dané třídy 

na dvě skupiny. Mohlo to fungovat více způsoby. Pokud to zákon umožňoval, asistentka 

se mohla s určitým počtem žáků za platných protipandemických opatření scházet ve 

škole, kde jim mohla individuálně pomáhat s jinak probíhajícím on-line vyučováním. 

Nebo pedagog rozdělil třídu na žáky s rychlejším tempem a žáky, kteří potřebují 

pomalejší tempo práce. Mohl využít opět pozice asistenta pedagoga, který podle jeho 

pokynů pracoval se skupinou žáků a tyto skupiny si pak mezi sebou prohazovali. Nebo si 

vyučující rozpůlil vyučovací hodinu a jednu část se věnoval jedné skupině a druhou část 

té druhé, asistent pedagoga se při takovém způsobu obvykle věnoval žákovi, ke kterému 

byl přidělen nebo skupině žáků vyžadujících zvýšenou podporu a pomoc. 

Další důležitou součástí distanční výuky se někdy stali samotní rodiče žáků se SVP. 

Respondentky uvedly několik příkladů, kdy by výuka u daného žáka nemohla vůbec 

probíhat bez přítomnosti rodiče kvůli různým překážkám bránícím jeho samostatnosti při 

vyučování. U žáků s mírnějšími problémy stačil většinou dohled nad tím, zda pracuje. 

Některým rodičům žáků bylo zapotřebí zapůjčit techniku z důvodu nedostatečného 

množství potřebné elektroniky v rodině nebo speciální pomůcky, které musely učitelky a 

asistentky naučit rodiče správně používat. Našly se i takové případy, kdy rodič musel být 

neustále vedle žáka při hodině a vzdělávací proces žaka tím byl znatelně ovlivňován. 

Opačný extrém nastával v situacích, kdy se rodiče nemohli či nechtěli zapojit do procesu 

a podpora tak zůstala na učitelích a asistentkách.  

Opakovaný přesun na dálkovou formu studia umožňoval ponaučení z předchozích vln a 

lepší připravenost. Při zavedení jednotné platformy pro školy, v případě respondentek se 

jednalo o MS Teams, byly již následné přechody plynulejší. Digitální výuka nabízela 

mnoho možností, ale respondentky se shodly, že distanční forma nemůže nikdy nahradit 

osobní kontakt, a právě za nejvíce důležitý považují respondentky osobní kontakt u žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Distanční vzdělávání tedy probíhalo při dalších 

vlnách lépe, ale úroveň dosaženého vzdělání se nedá srovnat s prezenční výukou.  

V závislosti na dlouhých uzávěrách škol a neustálých změnách, které měnily podobu 

vzdělávání, vznikly nové potíže. Výrazně se dle respondentek problém projevil u žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, kdy často došlo k úbytku již nabytých školních 
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dovedností. Příčinou byla dle některých názorů respondentek přítomnost rodičů, která 

sice v určitých chvílích byla nutná, ale ukázala se být i nežádoucí. Rodiče často měli 

tendence řešit úlohy za své děti, radit jim a pomáhat nevhodným způsobem, proto pro 

žáky se SVP to mělo mnohdy negativní dopad. Další příčinou byly dle respondentek 

neustálé změny a nejistoty ve výuce. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

potřebují k edukaci stabilní prostředí.  

Na nestabilní prostředí a rychlé změny měly jednoznačný vliv právě způsoby distanční 

výuky. Trvalo nějaký čas, než si žáci i učitelé zvykli na distanční vzdělávání, které 

způsobilo zároveň vysokou absenci sociálních kontaktů u žáků, ale i poté vznikaly stále 

nové formy. Rotační výuka sice mohla někdy vypomoci určité škole při nižších počtech 

pedagogického sboru, ale z dlouhodobého hlediska byl vzdělávací systém pro žáky rotací 

velmi narušen, když každý týden byla jiná forma výuky. Hybridní neboli smíšená výuka 

nebyla označena správnou či vhodnou volbou žádnou z respondentek. Distanční a 

prezenční formu se nedařilo zkombinovat tak, aby část žáků mohla být ve škole a druhá 

část žáků, někdy i samotný učitel, se připojit dálkově a plnohodnotně se zapojit. 

V rozhovorech zaznívaly často diagnózy u žáků se SVP, které daný proces narušily či 

ztížily nebo naopak distanční výuka způsobila narušení či zhoršení projevů daného 

znevýhodnění u žáka. Jednomyslně se jednalo o poruchy pozornosti a poruchy pozornosti 

s hyperaktivitou, jejichž projevy znemožňovaly běžný způsob výuky a musely být 

použity metody buď ve spolupráci s rodiči, pokud to podmínky dovolovaly, a 

s asistentkou pedagoga. Specifické poruchy učení měly zase u respondentek ve třídě 

nejvyšší zastoupení v diagnózách žáků se SVP. Žáci se SPU vyžadovali mírnější tempo 

práce, hodiny doučování, konzultace, speciální učební pomůcky či individuální pomoc a 

podporu učitelky a asistentky. U ostatních žáků se SVP, kteří byli v rozhovorech zmíněni, 

postačili lehčí úpravy v dosavadních zavedených metodách s ohledem na individuální 

situaci, jak zdravotní, tak sociální. Výjimkou je žákyně s PAS, u které se nepodařilo 

vzdělávat ji dálkově v rámci celého kolektivu a musela probíhat pouze individuální 

výuka.  

Nedostatečný kontakt s vrstevníky a celkové desocializace se na žácích projevil různě. 

Rozdíl je znatelný, ale dle respondentek se zatím nejedná o závažné problémy. Žáci 
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k sobě nejsou příliš vlídní, jsou více uzavření, stydliví, objevují se neshody mezi nimi, 

které se ale obvykle podařilo urovnat domluvou s žáky, popř. jejich rodiči.  

Podpora ze strany vlády a ministerstva školství byla převážně ve formě ochranných či 

testovacích pomůcek. Z názorů respondentek je patrné, že z jejich pohledu se jim 

nedostalo potřebného metodického vedení či podpory, zaškolení, v několika případech i 

nutné techniky obzvlášť na počátku pandemie, kdy převládal chaos. MŠMT sice vydalo 

manuál a pokyn k distanční výuce, avšak první byl publikován v srpnu 2020, tedy téměř 

půl roku od prvních velkých uzávěr v ČR. Respondentky ale uvedly, že učitelé se velmi 

podporovali mezi sebou a snažili se vzájemně si předávat zkušenosti a rady.  

Mezi hlavní pozitivní stránky, které distanční výuka přinesla, patří nové zkušenosti. 

Respondentky sdílely názor, že jsou teď lépe připraveni na nenadálé situace. Zároveň vidí 

velkou výhodu, že se naučily pracovat s nejrůznějšími interaktivními programy, zjistily, 

jak fungují a nyní mohou používat takové, které jsou podle nich nejvhodnější. Použití 

přenášejí i do prezenční výuky nebo jako její doplnění či zpestření.  
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6 Závěr a doporučení  

V bakalářské práci jsme se zaměřovali na průběh a způsoby provedení distanční výuky 

v období pandemie Covidu-19 u žáků se SVP na prvním stupni v běžných školách. 

V teoretické části jsme nejdříve charakterizovali pojem speciální vzdělávací potřeby a 

systém podpůrných opatření pro žáky se SVP v České republice. Dále jsme se věnovali 

teoreticky vzdělávání dálkovou formou v době pandemie a jejím vymezením dle platných 

vládních usnesení a dokumentů. Empirickou část jsme poté založili hlavně na 

polostrukturovaných rozhovorech se šesti respondenty, kterými se stali učitelé a asistenti 

pedagogů v základních školách vyučujících v době pandemie integrované žáky na prvním 

stupni. Rozhovory jsme následně zanalyzovali a interpretovali pomocí metody 

otevřeného kódování (Švaříček a Šeďová a kol., 2007).  

Kvalitativní výzkum byl zvolen kvůli možnosti prozkoumat danou problematiku 

podrobněji. Přestože je výzkumný problém poměrně nový, vznikla již celá řada prací, 

které se tímto problémem zabývají. Díky výzkumným šetřením a následným tematickým 

zprávám České školní inspekce (2020 a 2021) jsme již měli poměrně dobrou představu 

například o podílu zapojených žáků do on-line synchronní výuky v jednotlivých ročnících 

nebo o doporučených způsobech provedení distanční výuky. Našim cílem se proto 

primárně stalo popsat názory, postřehy, dojmy a zkušenosti pedagogů a asistentů 

pedagogů ze vzdělávání žáků se SVP v době pandemie, časově určit délku trvání různých 

forem dálkového vzdělávání a představit využívané a osvědčené metody během této 

výuky u žáků s nutnou mírou podpory.  

V teoretické části práce se nám podařilo vymezit časovou délku uzavření škol pro žáky 

prvního stupně ZŠ. Ze zjištění vyplynulo, že v roce 2020 přišli žáci o značnou část výuky 

v druhém pololetí školního roku, kdy byla zavedena distanční výuka na základních 

školách pro první stupeň od 13. března do 25. května 2020. V následujícím školním roce 

2020/2021 byla výuka narušena mnohem více. Jednalo se o různé kombinace prezenční 

výuky pouze vybraných ročníků, rotační výuky prvního či druhého stupně ZŠ a dlouhých 

celoplošných přechodů na distanční vzdělávání týkající se všech ročníků. Další školní rok 

2021/2022, kdy pandemie v určité podobě stále trvala, se již nekonal žádný celoplošný 

zákaz prezenční výuky, ale jednalo se o způsob hybridní výuky (smíšené), tedy kombinací 

obou způsobů vzdělávání s ohledem na konkrétní možnosti a situaci dané školy.  
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Výzkum prokázal, že distanční výuka měla jednoznačný vliv na vzdělávání 

integrovaných žáků se SVP na prvním stupni, které se mnohdy neobešlo bez zavedení 

dalších úprav či jiných metod výuky. Respondenti uvedli, že jako žádoucí se ukázalo 

rozdělení dané třídy na dvě skupiny, které mohlo fungovat vícero způsoby popsaných 

v empirické část. Prokázali jsme, že ke snadnějšímu přechodu a průběhu distanční výuky 

velmi pomohla pozice asistenta pedagoga ve třídě a kooperace spolu s rodiči žáků. 

Spolupráce rodičů se často projevovala jako nezbytná součást vzdělávání žáků se SVP. 

Z výsledků jiných výzkumů zaměřujících se na problematiku vzdělávání žáků v době 

pandemie, kupříkladu orientovaných na žáky ze sociálně vyloučených lokalit (Součková, 

2021) můžeme porovnat množství nespolupracujících rodičů, kdy v sociálně 

vyloučených lokalitách se problém vyskytoval hojně. V našem případě šlo o menší počet 

rodičů nezapojujících se do výuky jejich dětí a nejvýrazněji se projevoval tento problém 

na začátku pandemie, ale většinově se vyřešil dodatkem školského zákona o povinné 

účasti distanční výuky.   

V závislosti na dlouhých a náhlých přechodech na různé formy výuky vznikla u žáků 

respondentů řada nových problému. Jednalo se o úbytek či snížení úrovně schopností a 

dovedností, obzvláště projevovaných u žáků se SVP (i u ostatních), změny v sociálním 

chování mezi žáky a celkové snížení úrovně dosaženého vzdělání částečně zapříčiněné 

přítomností rodiče na výuce. Výzkum rovněž odhalil, že mezi poruchy, které výraznějším 

způsobem ovlivňovaly průběh on-line vzdělávání, patřily jednoznačně poruchy 

pozornosti a poruchy pozornosti s přidruženou hyperaktivitou, specifické poruchy učení, 

a dále se jednalo lehké mentální postižení, odlišný mateřský jazyk či poruchu autistického 

spektra. Dále pomohl odkrýt některá pozitiva distanční výuky a důležitost spolupráce 

mezi školou a rodiči.    

V rámci volby kvalitativního výzkumu, kde je kladen důraz na subjektivní pocity, 

zkušenosti a názory, by práce mohla sloužit jako podklad pro další výzkumná šetření. Po 

delším časovém úseku by bylo vhodné zhodnotit a analyzovat, jaká je dosažená úroveň 

vzdělání žáků se SVP po distanční výuce. Také se domníváme, že v případě potřeby by 

práce mohla fungovat jako přehled vzdělávání žáků prvního stupně v době pandemie a 

jako podpůrný materiál v podobných krizových situacích, u kterých ale zároveň doufáme, 

že již nenastanou.  
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Přílohy 

Příloha č. 1 – schéma otázek 

Úvodní otázky:  

• V jaké třídě učíte?  

• Kolik je v ní žáků? 

• Kolik je z nich žáků se speciálními vzdělávacími potřebami?  

Otázky vycházející ze stanovených cílů:  

• Jak probíhal přesun na distanční výuku?  

Jak jste se zvládli adaptovat na nový styl výuky? 

Jaká podpora vám byla zajištěna? 

• Jaké formy podpory u vás využíváte?  

Jak jste zvládali jejich naplňování v průběhu distanční výuky? 

Měli jste s něčím problém? S čím? 

Museli jste zavádět další formy SVP? Jaké? 

• Zajišťovali jste rodinám technické vybavení? 

Z jakého důvodu? 

• Která platforma se u vás osvědčila?  

Jaké jste vyzkoušeli? 

• Jak vás ovlivnil zákaz tělesné výchovy?  

• Jakou preferujete formu distanční výuky? 

Proč rotační? 

Proč celkovou distanční? 

Proč hybridní? 

• Jaký máte názor na současnou situaci? 

Co byste rádi změnili? 

Co by vám usnadnilo práci a žákům vzdělávání? 

• Pozorujete nějaké změny v chování žáků? Jaké? 

 Závěrečné otázky:  

• Chtěla byste se k něčemu vrátit?  

• Napadá Vás oblast, kterou jsme nezmínily? 
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Příloha č. 2 – úryvek z transkripce rozhovoru s respondentkou Františkou 

T – tázající (výzkumnice); R – respondent (třídní učitelka) 

T: „Ráda bych se Vás teď zeptala, jaké druhy podpory u vás konkrétně využíváte“?   

R: „Ve třídě máme i holčičku s autismem…ta má přidělenou asistentku…ona mi ale teda 

pomáhá i s ostatníma…máme tam ještě děti s poruchou pozornosti, hyperaktivitou…pak 

některý s dyslexií, dysgrafií…takže ta pomoc a spolupráce je uplně super…a obzvlášť 

teda u toho on-line. Museli jsme hodně přizpůsobit ty podmínky, aby se všichni mohli 

nějakym způsobem vzdělávat“. 

T: „Zajímalo by mne, jakým způsobem jste tedy musely upravit podmínky“?  

R: „Nejdřív jsme právě zkoušeli pracovat s celou třídou…už od začátku to ta žákyně 

s autismem nedávala…zkoušeli jsme pak teda samostatně vysílat jen pro ni…to ale taky 

nemělo moc smysl, takže jsme jí pak za pomoci rodičů připravovaly různé podklady a 

materiály…později se problémy objevily i u dalších dětí, zkoušeli jsme to dál asi tak dva 

až tři týdny…ale to se prostě nedá…zrovna u toho kluka s adhd musel furt někdo být a 

rodiče to nezvládali s prácí…takže pak utvořili s asistentkou studijní skupinku 

v omezeném počtu a mohli být spolu ve škole…tuším, že tehdy šli takhle tři žáci a pozdějc 

se ještě přidaly další dvě děti…a právě i ta dívka s poruchou autistického spektra“. 

T: „Takže jedině tento způsob se osvědčil“? 

R: „Na žádný jiný jsme nepřišly…jinak to nešlo, rodiče těch dětí, u kterých jsme zrovna 

potřebovali tu spolupráci dost…tak těm se do toho buď nechtělo a nebo nemohli…sama 

nevím…musely jsme teda vymyslet to, že jsem asistentce připravila podklady…a ona 

začala tomu klukovi a dalším dvěma dětem vysílat samostatně…to ale taky nevyhovovalo, 

tak jsme se pak rozhodly…že už to prostě nebudem lámat přes koleno…a pak se teda začli 

scházet ve škole…a nebyl to podle mě špatný nebo nesprávný krok…prostě na základní 

školy dálkové vzdělávání nepatří…zvlášť pak u dětí, kteří potřebují individuální přístup“.  

T: „V úvodu jste zmínila i několik žáků se sociální znevýhodněním. Mohla byste mi popsat, 

jak jste postupovaly v jejich případě“? 

R: „jako je tu několik žáčků z horšího sociálního prostředí, ale nejedná se vyloženě o 

sociálně vyloučené lokality…spíš že se ta rodina ocitla ve špatné finanční situaci, takže 
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jsme jim pomáhaly tak, že jsme jim půjčovali různé technické vybavení…aby se děti mohly 

připojit k výuce a vypracovávat úkoly. Ale notebooky a tablety jsme půjčovali i jiným 

rodinám…kde bylo třeba víc sourozenců…a ti taky měli on-line školu…nebo je rodiče 

potřebovali k práci na home-office“. 
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Příloha č. 3 – úryvek z transkripce rozhovoru s respondentkou Emou 

T – tázající (výzkumnice), R – respondent (asistentka pedagoga) 

T: „Jak u vás probíhal přechod na distanční výuku poprvé“?  

R: „Při první vlně to nebylo vůbec jednoduché…snažily jsme s paní učitelkou nejdřív 

zkontaktovat všechny naše žáky a jejich rodiče…s některými nebyl problém, ale řešili 

jsme i případy, kdy si prostě ten žák s rodiči udělali prázdniny…nereagovali na žádné 

zprávy, e-maily ani telefonáty…viděli jsme pak některé žáky vlastně až zpátky ve 

škole…při druhé vlně už problém nebyl tak výrazný…protože to bylo ze zákona povinný 

a my se mohli opřít o zákon“. 

T: „Takže při další vlně byla situace lepší“? 

R: „V tomto ohledu ano…už jsme nemuseli tolik řešit vysoké absence u jednotlivých žáků, 

ale zase ty děti prostě neuměli doma pracovat samostatně…furt je něco vyrušovalo, 

nevydrželi delší dobu se soustředit…a to se objevovalo i u dětí, kteří…když jsme normálně 

na prezenčním, tak takový problémy nemají…takže nešlo výhradně o děti s potvrzeným 

adhd…proto jsem pak přistoupila k tomu, že se s nima budu scházet tady ve škole…to 

domácí prostředí prostě neni pro tyhle děti vhodný ke studiu…navíc rodiče kolikrát sami 

nemohli nebo neuměli tomu dítěti pomoc správnym způsobem“.  

T: „Jak podle vás rodiče měli správně pomáhat svým dětem?“ 

R: „Jde tu o ten přístup jako takovej…většina z rodičů k tomu přistupovala uplně 

skvěle…byli s námi neustále v kontaktu, řešili jsme spolu, co mají s dítětem procvičovat, 

jak mu to mají vysvětlovat nebo kde najít různé informace a podobně…ale občas to bylo 

tak…že u těch žáku co maj nějaký ty speciální potřeby…tak u nich většinou ti rodiče 

seděli…on by to takový problém nebyl, vlastně ten dohled dost dětí potřebovalo, ale 

nemělo to fungovat tak jako u některých případů…že ten rodič za dítě dělá pomalu 

všechno, skáče když si pískne nebo za dítě třeba vypracuje úkol…pro děti to byl velký 

krok zpátky…problém byl v tom že ikdyž jsme rodičům radili jak postupovat, tak né vždy 

se našimi radami řídili…takže to vzdělávání bylo takové různorodé“. 

T: „Takže jediná možnost byla se s danými žáky začít sházet ve škole“? 
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R: „Ano…největší problém měl chlapec s adhd…nezvládal distančku vůbec…tak jsem 

pak přistoupila k tomu…učit ho jen ze školy…později se k němu přidaly ještě i další 

děti…ty, které měly nějaký problém…nejvíc asi dyslexie a dysgrafie…a když rodina 

nemohla poskytnou dítěti adekvátní podporu…třeba protože sme tam měli některý 

rodiče…kterým to nedovolovala práce nebo naopak děti ze sociálně slabších 

rodin…rodiče jim nemohli pomoct se školou, protože sami nevěděli jak…a s námi 

nekomunikovali. U toho kluka s adhd byl problém nejvýraznější…jak už jsem říkala…při 

jedné hodině popadl svůj tablet nebo počítač a třískl s ním o zem…od té doby jsme se 

scházeli jen ve škole…pro nás to tak bylo ale asi nejlepší.“ 
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Příloha č. 4 – úryvek z transkripce rozhovoru s respondentkou Danou  

T – tázající (výzkumnice), R – respondent (třídní učitelka) 

T: „Kterou z forem distančního vzdělávání byste preferovala“? 

R: „Rozhodně bych neměnila formu prezenční výuky…myslím si, že ty dlouhodobé celoplošné 

přechody na distanc…tak ty nebyly určitě vhodným řešením…stejně tak když byla zavedená 

ta rotační…ale ta se nás prvňáků, potom druháků moc netýkala…v tom letošním školním 

roce…tak v určitých chvílích by nám ta distanční nebo rotační dost pomohly…chyběla 

najednou třeba víc než půlka pedagogického sboru, ale tehdy už škola nemohla hromadně 

přejít na distančku, ani rotačku. A když jste byli nemocný, tak se vás nikdo neptal, jak vám 

je…automaticky se předpokládalo, že učitel zvládne vysílat vždycky…pro žáky, kteří seděli ve 

škole s nějakým dozorem a pro zbytek dětí připojených on-line z domova…nesmysl, to se 

prostě nedalo…smíšená výuka byla opravdu nešťastná volba, ale naštěstí už teď to je lepší.” 

T: „Je pravda, že teď vlastně neplatí již povinnost testování a zřizování karantén. Máte dojem, 

že vám to pomohlo?“  

R: „Určitě ano…a vlastně ještě těsně předtím nějak vydali ten zákon…kterej ředitelům 

dovoloval vyhlásit na pár dní distanční výuku na škole nebo ředitelské volno, takže to bylo 

taky super…mělo to ale podle mě přijít už o dost dřív…celý to první pololetí bylo šílené“.  

T: „Je něco dalšího, co by vám momentálně usnadnilo proces návratu k normálu?“ 

R: „Bez těch testů a karantén už se konečně vracíme do starých kolejí…jako to bylo před 

covidem…jen mám strach, že si teď zase všichni zvykneme na normál…a pak v září nás vláda 

opět něčím překvapí“. 

T: „Pozorujete nějaké změny ve vzájemném chování žáků?“  

R: „Viditelný rozdíl tam určitě je…když to tehdy začalo… tak při první vlně jsem měla 

prvňáky…ty se spolu znali pouhý půlrok a pak se následující 2 roky vídali dost 

sporadicky…neměli pořádný čas se skamarádit…vytvořit si na sebe vazby…takže příchod do 

školy po delší pauze byl vždycky takový pochmurný…děti byly zamlklé, stydlivé…teď jak už 

jsou spolu více…začínají se přirozeně více hádat…provokovat…ale naštěstí jsme zatím 

neřešily nic závažného…vždy se to dalo vyřešit domluvou s konkrétními žáky nebo i jejich 

rodiči“. 

 



71 

 

Příloha č. 5 – úryvek z rozhovoru s respondentkou Cecílií 

T – tázající (výzkumnice), R – respondent (asistentka pedagoga) 

T: „Jak jste zvládali naplňování různých SVP v době distanční výuky?“ 

R: „Stěžejní se pro nás ukázala spolupráce s rodiči…třeba u toho žáka s lehkou mentální 

retardací…to bylo dost náročné, ale zvládal to…museli jsme hodně komunikovat 

s rodiči…učili jsme je, jak se používaj různý pomůcky…aby tomu dítěti mohli pomoc…oni 

se nás zase často ptali, jak mu mají co vysvětlit, aby ho nepletli…takže ta spolupráce pak 

probíhala bez větších problémů…když pominu ten začátek, kdy to nejdřív vypadalo, že se 

po všech slehla zem…za nějakej čas jsme byly s paní učitelkou nuceny si rozdělit třídu… 

na skupinku těch pomalejších a skupinku normálních…jedině tak to šlo zvládat…vždycky 

jsem měla část hodiny jednu skupinu dětí…a tu druhou část hodiny jsme si to s paní 

učitelky vyměnily“. 

T: „A ta spolupráce s rodiči probíhala bez problémů nebo se nějaké objevily?“ 

R: „Tak samozřejmě ideální to nebylo…máme tam třeba i žáky s poruchami 

pozornosti…jo tak zrovna u toho chlapce s adhd, který je u nás ve třídě…u něj prostě 

musel být furt dohled…protože jinak nevydržel nic dělat…i přes tu kameru jsem viděla 

jak je neklidný…neustále se houpal na židli, hrál si se vším možným, co zrovna měl po 

ruce a samozřejmě měl potřebu prozkoumat jaké všechny funkce Teamsy mají…často to 

způsobilo dost nepříjemných zvuků nebo přerušení z jeho strany i z naší. Pak jsme teda o 

tom mluvili s jeho maminkou…naštěstí byla časově schopná u toho kluka být skoro 

vždycky…a to nám určitě dost pomohlo…ikdyž to mělo i svý nevýhody, to je jasný…třeba 

že ten proces nebyl jednotný…s některými nebyl problém, ale u pár rodičů jsme 

pozorovali tendence k tomu…dělat ty úkoly za to dítě…nebo jim napovídat…a pro ně je 

to spíš kontraproduktivní…v tu situaci jsme to ale jinak řešit nemohly, byly jsme rády, že 

jsou ti žáci vůbec připojení“. 

T: „Na začátku jste zmínila i několik žáků z rodin ze sociálně slabého prostředí. Jak ta 

spolupráce a výuka probíhala u nich?“ 

R: „když to začalo…snažili jsme se s paní učitelkou kontaktovat naše žáky…snad uplně 

všemi způsoby, co nás napadly…ale marně…psala sem dětem i na ty sociální sítě, 

telefon...a taky jejich rodičům několikrát přes telefon či email, ale taky přes Whatsapp, 
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Facebook a další…ale nic…proto jsem pak došla k přesvědčení, že moje zprávy 

ignorovali…když to pak uzákonili, tak ten kontakt byl jednodušší a když rodiče neuměli 

jejich dítěti poradit s látkou…tak jsme jim s paní učitelkou nabízeli doučování nebo různé 

individuální konzultace…takže tam to nebylo tak náročné“. 

T: „Dotkl se vás a vašich žáků nějak zákaz tělesné výchovy?“ 

R: „Bylo dost znát, že jim chybí nějaké to fyzické odreagování…obzvlášť u těch dětí 

s nějakou poruchou soustředění…snažily jsme se proto vždy zahrnout nějaké pohybové 

prvky…vymyslely jsme s kolegyněmi třeba pirátskou stezku, kdy každý plnil zadané úkoly 

venku…kdy sám mohl. Ale jde znát, že ty dva roky doma se podepsaly na fyzické kondici 

dětí…i u nás všech teda…ale snažíme se s nima třeba teď i víc chodit ven v rámci 

některých hodin“. 
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Příloha č. 6 – úryvek z rozhovoru s respondentkou Barborou 

T – tázající (výzkumnice), R – respondent (třídní učitelka) 

T: „A to rozdělení třídy na dvě skupinky tedy takto to vyhovovalo i vám i žákům?“ 

R: „ano…bylo to hodně znát, že pak se jako zlepšila ta práce, protože jakmile jsme s dětmi 

pracovali…že byla mixovaná ta skupina…tak oni měli problémy…nesoustředili se mi ti 

šikovní a nezvládali tu práci zase ti pomalí…takže to asi byla opravdu jediná cesta, jakou 

se to dalo dělat…jako my jsme vyzkoušely všechno možný...měly jsme to na víc 

skupin…nebo jsem jela dokola několikrát denně, ale to bylo pro mě tak vyčerpávající, že 

sem to pak musela už zredukovat…i s ohledem na sebe, abych to zvládla já“. 

T: „A museli jste třeba nějakým žákům půjčovat technické vybavení?“ 

R: „Ano, ale problémem bylo, že tam bylo třeba víc dětí v té rodině…třeba tři…tak těm 

se pak půjčovalo…a jedna maminka…ta se vlastně v té době nějak rozváděla, takže byla 

už i samoživitelka, takže tam u byl samozřejmě i ten nějaký sociální důvod…i jsme 

dohodnuli další mamince samoživitelce…já už ani nevím, jestli to pak opravdu čerpala, 

ale v jednom období se tam právě nabízelo těm samoživitelům…co mají nějaké finanční 

problémy…tak že tam můžou čerpat nějakou finanční podporu, takže my jsme předávali 

kontakty, ale nevím ani jak to dopadlo.“ 

T: „Jak to bylo s absencí žáků? Nestávalo se, že by se nepřipojovali k výuce?“ 

R: „No…taky, ale já jsem potom nastavila prostě jasně mantinely…rodičům jsem 

napsala, že je to povinná výuka a prostě jsem opravdu hlídala…ti kdo mi nepřišli, tak 

jsem obvolala rodiče a oni si pak na to konto už pohlídali tu účast, takže mně ty absence 

se pak už vlastně neděly vůbec…ale je pravda, že já tam třeba nemám nikoho 

z vyloučených lokalit, nemám tam cizince vůbec…to je zase asi důležité říct, takže možná 

je to i výhoda, že mam rodiče…kteří teda ikdyž na tom třeba jsou po sociální stránce hůř, 

jsou tam samoživitelé…tak ale se snažili v rámci možností, když jsem je oslovila…tak to 

tak nenechali a prostě se snažili vycházet vstříc“. 

T: „A jaké jiné platformy kromě Školy v pyžamu jste používaly? 

R: „no…já uplně na začátku jsem opravdu zkoušela všechno možné…takže my jsme 

zkoušeli…Whatsapp jsem měla pro případ, že někomu vypadnul signál…takže jsem měla 
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telefon bokem a vlastně ten žáček, kterému třeba nešlo to připojení celkové, tak mi šel 

souběžně přes whatsapp…zkoušela jsem Zoom…skypovali jsme…a pak jsme nakonec se 

ustálili na tom Teams, který se nám osvědčil nejvíc…takže jsme pak už u něj zakotvili…ten 

poslední rok jsme už vlastně byli jenom na Teamsech a teda ta Škola v pyžamu…souběžně 

nám samozřejmě s tím fungují bakaláře, ale pro nás to je jenom jakoby vedení třídnice 

na tom prvním stupni a vlastně až na tom druhém stupni ty bakaláři fungují jako pro 

zadávání úkolů“. 
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Příloha č. 7 – úryvek z rozhovoru s respondentkou Alenou 

T – tázající (výzkumnice), R – respondent (třídní učitelka) 

T: „Jaká forma distanční výuky byla pro vás nejlepší“? 

R: „no tak třeba ta rotační výuka byla teda šílená…byla, protože než si zvykli ve škole, 

tak byl konec týdne, a pak zase než jsme najeli na ten týden doma, tak to pondělí, úterý 

pak byla šílená ta výuka… takže můžu říct, že mně to teda nevyhovovalo…a myslím že 

dětem taky ne. 

T: „A jaká je současná situace, stále se musíte testovat“? 

R: „Tak teď bych řekla…už je to tak 14 dní, co se vůbec netestujeme. Po tom konci 

testování, nejsou žádné karantény…není nic…prostě jedeme jako dřív…akorát v těch 

společných prostorách musíme furt nosit ty roušky a respirátory“.  

T: „Ochranné pomůcky jste si sháněli sami nebo jste je měli poskytnuté od vlády“? 

R: Já nevim, ale myslim si že když se začalo s tim testováním…asi 14 dní je sháněla paní 

ředitelka, ale pak už to bylo v pořádku a ty respirátory…jako dostávali jsme…jako 

zaměstnanci jsme dostávali…nebylo to teda uplně v dostačujícím množství, ale jako 

dostávali jsme“. 

T: „A nějakou další podporu od vlády jste zaznamenala? Například nějaké metodické 

materiály? 

R: „ne…vůbec…my jsme akorát ve škole v té první vlně měli potom v květnu školení na 

tu školu v pyžamu…ale pro mě to bylo k ničemu, protože já už to v té době měla rozjeté a 

už jsem to uměla…já se to učila všechno doma sama…za pochodu…sama. Já jsem se 

potom vlastně učila i ty on-line testy…že jsem je začala zadávat, takže všechno sama…ba 

naopak jsem ještě měla inspekci na on-line hodině…někdy loni na jaře“. 

T: „Ještě mě napadá otázka, pozorujete nějaké změny v sociálních kontaktech mezi 

dětmi“? 

R: „Určitě to poznávám…protože když jsme loni vrátili v květnu, tak k sobě byli takoví 

hodně jako nevraživí…že si dělali naschvály a tak…tento rok mi přibyli 2 noví žáci z jiné 

školy…a tam teda pozoruji hodně velký deficit…že jsou dost pozadu a nemají probrané 
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učivo…zasekli se a jelikož byli dva ze stejné školy, ze stejné třídy…tak zezačátku byli 

jenom spolu, takže ta třída je moc nebrala…teď se ale začali začleňovat, ale je to teda 

šílené…zrovna včera jsem měla pozvané rodiče všech čtyřech žáků...mám tam takoví čtyři 

žáky, kteří mezi sebou mají neustále nějaké šarvátky…měla jsem tam pozvané rodiče, ale 

nic se nevyřešilo…oni přišli s dětma a místo toho abychom vyřešili, jak budeme řešit 

jejich kázeňské prohřešky…tak jsme řešili úplně něco jiného…hlavně se tam do mě obuly 

ty dvě maminky těch nových žáků…osvědčilo se mi ale na konci roku dělat setkání s rodiči 

na konci školního roku…vždy si uděláme posezení za školou…kde máme vlastně dopravní 

hřiště… děti se tam vyblbnou, mohou jezdit na kole, na koloběžce…a já s rodiči tam máme 

nějaké občerstvení, posezení a ta atmosféra je o dost uvolněnější než běžně ve škole.“  
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Příloha č. 8 – informovaný souhlas  

 


