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ABSTRAKT 

Diplomová práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části vymezuji pojmy 

související s problematikou daného tématu, kterými jsou inkluze, integrace, exkluze a 

segregace. Jsou zde představeny možné přínosy a bariéry inkluzivní pedagogiky.  

V další části práce je popsán projekt inkluze s názvem S rodinou k inkluzi, který je veden 

neziskovou organizací Rodina v centru, z.ú., v Novém Boru. Diplomová práce popisuje 

jednotlivé aktivity projektu, které jsou v rámci inkluze implementovány do základních škol 

v Novém Boru.  

Praktická část diplomové práce předkládá analýzu a výsledky smíšeného výzkumu, 

dotazníkového šetření a obsahové analýzy. Cílem práce je zjistit, zda jsou aktivity projektu 

týkající se inkluze ve školách účelné a které aktivity je vhodné ve školách podporovat i po 

skončení projektu. 
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potřeby 

  



ABSTRACT 

This diploma thesis contains a theoretical and a practical part. In the theoretical part I define 

the terms related to the issue of the topic, which are inclusion, integration, exclusion and 

segregation. The possible benefits and barriers of inclusive pedagogy are presented. 

The next part of the thesis describes the inclusion project called With the family for inclusion, 

which is led by the non-profit organization Rodina v centru, z.ú., in Nový Bor. The diploma 

thesis describes the activities of the project, which are implemented in primary schools in Nový 

Bor within the inclusion. 

The practical part of the diploma thesis presents an analysis and results of a mixed methods 

research, a questionnaire survey and a content analysis. The aim of the thesis is to find out 

whether the project activities related to inclusion in schools are effective and which activities 

should be supported in schools even after the end of the project. 
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Úvod 

Diplomová práce se věnuje velmi řešenému tématu ve společnosti, kterým je inkluze ve 

školství. Hlavním tématem práce je účelnost aktivit projektu inkluze v základních školách 

v Novém Boru a otázka efektivnosti zavedení nové pozice pracovníka inkluze po ukončení 

projektu hrazeného z jiných zdrojů. 

Vzdělávání všech žáků, tedy i těch se speciálními vzdělávacími potřebami, s postižením, 

poruchami chování, etnickou odlišností v hlavním vzdělávacím proudu, je často řešeným 

tématem dnešní společnosti. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je také 

jednou z priorit současné vzdělávací politiky České republiky.  

Základní myšlenou inkluze je zapojit všechny děti do hlavního vzdělávacího proudu tak, aby 

nedocházelo k jejich vyloučení na základě sociálního, či zdravotního znevýhodnění. 

Znevýhodnění by mělo být naopak vnímáno jako obohacení pro všechny ostatní děti, které se 

již od útlého dětství setkávají s různými handicapy a považují je za běžnou součást života. 

V minulosti byly tito jedinci segregování do různých zařízení a byli považováni za „divné a 

nepařící do běžné společnosti“. Je třeba uvést, že v minulosti byly téměř všechny romské děti 

přesouvány do praktických škol. Nebyly však přesouvány na základě měřeného intelektu, 

poruch učení, nebo chování, ale na základě příslušnosti k romskému etniku (Rozsudek D. H. a 

ostatní proti České republice, Evropský soud pro lidská práva, 2007). 

Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část obsahuje teoretická východiska, druhá 

část je pak věnována provedenému výzkumnému šetření. V teoretické části byly vymezeny 

pojmy související s danou problematikou inkluzivního školství, projektu, klíčových aktivit 

projektu. Druhá část je empirická část, jejímž cílem je odpovědět na výzkumné otázky 

související s účelností projektu inkluze v Novém Boru. 

V první kapitole je stručně představen historický vývoj inkluze a inkluzivního vzdělávání. Jsou 

zde vymezeny pojmy děti se speciálními vzdělávacími potřebami, exkluze, integrace, 

segregace. 

Druhá kapitola pak popisuje projekt inkluze, jeho cíle a klíčové aktivity, personální obsazení a 

spolupráci se školami. 
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Výzkumná část práce si pokládá za cíl zjistit, jak účelný je projekt inkluze v základních školách 

v Novém Boru a zda je vhodné aktivity podporující inkluzi ve školách aplikovat i po skončení 

projektu, hrazených však z jiných zdrojů.   
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1. Vymezení pojmů 

Pojem inkluze je v současné době velmi diskutovaným tématem, a to nejen mezi běžnými 

občany, ale také na politické úrovni. Pojem inkluze je vnímán a interpretován různými způsoby. 

Inkluze vyvolává mnoho kritiky, která mnohdy vzniká z nedostatečného povědomí o tomto 

tématu. Správná interpretace pojmu inkluze ve společnosti je velice důležitá. Zaměňování 

pojmů segregace, integrace, exkluze a inkluze v běžné společnosti přináší nepochopení a kritiku 

neznámého. 

1.1 Integrace 

Obecně pojem integrace znamená sjednocení, scelení. „Sociální integrace znamená 

sjednocování v nový celek, kdy menšinové skupiny a společenská většina rozvíjejí společenský 

systém, který obsahuje součásti hodnot a idejí obou stran“ (Slowík, 2016). Jedná se o 

vzdělávání dětí ve společné škole pro všechny tzv. „běžné děti“ s dětmi, které se výrazně 

diferencují nějakým výrazným zdravotním znevýhodněním. Tyto děti mohou být integrované, 

pokud jsou schopné se přizpůsobit většině dětí v běžné škole. Jejich speciální potřeby jsou 

naplňované mimo hlavní vzdělávací proud, v individuálním vzdělávacím plánu, který vychází 

z obecně závazného vzdělávacího programu daného typu školy (Zilcher & Brtnová-Čepičková, 

2013).  

1.2 Segregace 

Opakem integrace je pojem segregace, obecně vyloučení, nebo odloučení. Příkladem segregace 

v současné době ve školním systému vzdělávání jsou školy speciální, ve kterých je vytvářeno 

prostředí a ideální podmínky pro žáky s obdobnými potřebami, např. dětí s autismem.  

1.3 Exkluze 

Exkluze neboli vyloučení, je vyloučení jedince, nebo skupin společnosti na okraj společnosti, 

a to i proti vůli jedince. Ve vzdělávání se jedná o vyloučení z edukačního procesu. Vyloučený 

jedinec se často považuje za „bezcenného“ a „stojícího mimo společenství“, což vede k 

nepřijímání hodnot této společnosti, a podle toho také jedná (Anderlik, 2014). 
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1.4 Inkluze 

Hlavním cílem inkluze je zařazení, nebo zahrnutí všech jedinců do jedné skupiny. Inkluze ve 

vzdělávání má za úkol zařazení všech dětí do hlavního vzdělávacího proudu, bezpodmínečné 

akceptování speciálních potřeb všech žáků.  Nejedná se pouze o děti s postižením, tak jak je 

tomu v rámci integrace.  Měly by to být děti nadané, děti s poruchami učení a chování, děti ze 

socioekonomicky znevýhodněného prostředí, z kulturně odlišného prostředí, děti ohrožené 

sociálním vyloučením, chronicky nemocné, různého náboženského vyznání. V inkluzi je 

akceptována různorodost, která by měla být vnímána jako přínos a zdroj inspirace pro 

kvalitnější vzdělávání všech. „Podstatou je změněný pohled na selhání dítěte v systému, resp. 

selhání vzdělávacího systému v případě konkrétního dítěte. Při neúspěchu je třeba hledat 

bariéry v systému, který není dostatečně otevřený k potřebám jednotlivce. Každé dítě má 

unikátní charakteristiku, zájmy, schopnosti a vzdělávací potřeby“ (Průcha, 2009, s. 104). 

Myšlenkou inkluzivního vzdělávání je odstranění dosáhnout stejného cíle pro všechny děti, 

podpora a hledání možností edukace. Inkluze má za úkol potlačovat diskriminaci a vytvářet 

začleňující společnost.  

Zilcher a Svoboda (2019, s. 34) podávají ucelený pohled na věc. „Inkluzivní vzdělávání je z 

pohledu didaktického vrchol individualizace ve vzdělávání, z pohledu školní kultury je to vize 

plně komunitní školy a z pohledu školní politiky nastavené takové prostředí, které respektuje 

jakékoliv zvláštnosti a podporuje rovnost všech, a to ve veškerých možných situacích.“ 

 

Vytvoření inkluzivního prostředí ve školách je velmi složitým a dlouhodobým procesem, který 

je samozřejmě ovlivňován mnoha faktory. Bartoňová (2016, s. 20) specifikuje faktory, které 

mohou ovlivňovat postoje a chování učitele ve škole, kde jsou zaváděna inkluzivní opatření. 

Tyto faktory rozděluje do dvou rovin. Individuální zkušenosti a přesvědčení jsou v rovině jedné 

- individuální. Druhou rovinou, která může učitele jistě ovlivňovat, je rovina školy a školského 

systému. Jedná se o sociální a legislativní tlak a fyzické možnosti školy. Faktorů, které ovlivňují 

možnost zavedení inkluze, je však mnohem více. Jedná se o motivaci vedoucích pracovníků 

škol k inkluzi, místo, kde se škola nachází, dostupnost návazných služeb a neméně podpora ze 

strany zřizovatelů škol.   
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2. Vývoj inkluze 

S vývojem inkluze a inkluzivního školství se setkáváme jak ve vyspělých zemích, ale také 

v nejchudších zemích světa. Obecně pojem inkluzivního vzdělávání má zahrnovat a podporovat 

vzdělávání všech dětí v hlavním vzdělávacím proudu. Jedná se o děti zdravotně znevýhodněné, 

tedy děti s postižením, děti sociálně znevýhodněné, které jsou ohrožené sociálním vyloučením. 

Děti velmi nadané, z kulturně odlišného prostředí, ale i ty, které se potýkají s výchovnými či 

vzdělávacími problémy. 

V historii nebylo právo na vzdělání běžnou výhradou všech. Přístup k lidem s postižením 

v České republice byl v historii převážně represivní. Jedinci s postižením byli označováni jako 

„divní“, byli segregováni v ústavech, aby nebyli vidět a nepohoršovali ostatní „normální“ členy 

společnosti.   

Segregované vzdělávání má v České republice poměrně silnou tradici, kterou provázel vznik a 

provozování ústavů pro vzdělávání postižených. Historický vývoj edukace byl ovlivňován 

mnoha faktory. Jednalo se o náboženství, politický vývoj jednotlivých zemí, kulturní a 

hospodářský rozmach, ale také reformy ve vzdělávání. Teprve až po odstranění totalitního 

komunistického režimu po roce 1990 začínají postupně vznikat zařízení zejména pro děti 

s kombinovanými vadami. 

Pokud hovoříme o demokratizaci školství a o velkých změnách ve školství v minulosti, je třeba 

zmínit učence Jana Amose Komenského, který „nastartoval motor moderní pedagogiky, 

z učitele přenesl pozornost na žáka a na jeho posvátném postavení důsledně trval s jediným 

cílem: poskytnout vzdělání všem (dívkám, chlapcům, bohatým i chudým) a udělat všechno 

proto, aby uchoval jejich individuální i kolektivní svobodu“ (Bedard, 2005, s. 5-6 in. 

Tannenbergerová, 2016, s. 22).  

Diskuse o edukaci dětí s postižením v obecném vzdělávání se vyskytovala již koncem 18. 

století. V první třetině 19. století jsou již známé pokusy o uskutečnění společného vyučování 

dětí s postižením a intaktních dětí. V této době probíhal např. v Německu experiment 

společného vyučování neslyšících a nevidomých žáků s žáky intaktními pod názvem „hnutí za 

zobecnění“ (Verallgemeinerungsbewegung). Jednalo se o vzdělávání široké veřejnosti v 

provinciích Sasko a Braniborsko, kde se neslyšící a nevidomé děti vyučovaly na všeobecných 
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školách společně. Učitelé na to měli být speciálně vyškoleni.  Tento experiment však selhal. 

Experimenty se zájmem o společné vyučování dětí probíhaly i v dalších zemích. Bariéry těchto 

edukací však spočívaly v chybějících poznatcích o různých postiženích, jednalo se o třídy 

s příliš velkými počty žáků a nedostatečné technické vybavení (Lechta, 2016, s. 192). 

Od počátku 20. století vzrůstal čím dál rychleji počet speciálních škol na základě selhání 

prvních pokusů o uskutečnění společného vyučování všech dětí. V tehdejší ČSSR vznikalo 

diferencované speciální školství, které mělo za úkol prostřednictvím vysoce specializovaných 

a kvalifikovaných speciálních škol dosáhnout integrace dětí a mládeže do společnosti. Tento 

trend se prosadil i v dalších zemích, např. v Rakousku, Polsku, nebo ve Francii. V zemích 

bývalého východního bloku probíhala individuální podpora žáků s postižením podle učeních 

plánů dle druhu speciální školy. V běžných školách byly tyto děti vyučovány pouze výjimečně. 

K praktickému uskutečnění školní integrace na odborné úrovni u nás došlo až koncem 

devadesátých let 20. století díky radikálním politickým změnám (Lechta, 2016, s. 193). 

V Československu po listopadu 1989 docházelo ke změnám postojů ve veřejných i školských 

otázkách, měnila se také struktura státní správy a jednotlivých ministerstev. Logicky tak 

docházelo i ke změně zákonů.  

Všeobecná deklarace lidských práva a svobod přijatá Valným shromážděním OSN v roce 1948 

je pravděpodobně nejzásadnějším historickým mezinárodním dokumentem, který vymezuje 

základní rovnost ve vzdělávání. Deklarace přinesla právo každého jednotlivce na bezplatné 

vzdělání, které již není možné jedincům upírat, explicitně však nedefinovala vzdělání pro 

všechny žáky s postižením. Dalším dokumentem pak byla v roce 1989 přijata OSN v New 

Yorku Úmluva o právech dítěte, která vymezovala problematiku žáků s postižením. Touto 

úmluvou je vázána Česká republika až od roku 1993. Na poli speciálního vzdělávání je pak 

považován za důležitý dokument Prohlášení ze Salamanky z roku 1994. Prohlášení vzešlo ze 

shromáždění, kterého se účastnilo 92 vlád a 25 mezinárodních organizace, včetně zástupců 

z České republiky (Zilcher, Svoboda, 2019, s. 62). Celou konferenci organizovala španělská 

vláda společně s OSN, které se účastnili odborníci z oblasti školství a vzdělávání, nestátních 

neziskových organizací a dárcovských institucí. Prohlášení ze Salamanky obsahuje též Akční 

rámec, který má být jakýmsi vodítkem pro tvorbu politik i konkrétních kroků připravovaných 

ze strany vlád, mezinárodních organizací, nevládních organizací a dalších institucí pro dosažení 
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vhodného vzdělávání dětí a dospělých se speciálními vzdělávacími potřebami. Oba dokumenty 

vyzdvihují potřebnost společného úsilí, kde všichni budou spolupracovat na tom, aby se 

z běžných škol staly „školy pro všechny“ a které budou podporovat proces učení a reagovat na 

konkrétní potřeby každého jednotlivce (The Salamanca Statement and Framework for Action 

on Special Needs Education, 1994). Základním principem Akčního rámce je, aby školy 

přijímaly všechny děti bez rozdílu, „a to bez ohledu na to, jak jsou na tom tělesně, inteligenčně, 

sociálně, emočně, ve vztahu k jazyku či čemukoli dalšímu. Tento přístup má zahrnovat jak děti 

s postižením, tak ty s výjimečným nadáním, děti, jež vyrůstají na ulici nebo ty, co musí 

pracovat, děti z odlehlých oblastí či z rodin žijících kočovným způsobem života, děti patřící k 

jazykovým, etnickým či kulturním menšinám i děti z jinak znevýhodněných či 

marginalizovaných oblastí či skupin“ (The Salamanca Statement and Framework for Action on 

Special Needs Education, 1994). Důležitou částí tohoto dokumentu je i to, že umístění dětí do 

speciální školy by mělo být naprostou výjimkou. Inkluzivní vzdělávání je nejlepším nástrojem, 

jak mezi dětmi vytvořit solidaritu mezi dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich 

vrstevníky (The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education, 

1994).  

2.1 Bariéry a možné nevýhody inkluzivní pedagogiky 

Odstraňování bariér v inkluzivní pedagogice je velmi dlouhodobou záležitostí nás všech. Mezi 

bariéry inkluzivní pedagogiky je možné zařadit legislativní ukotvení, názory ve společnost, 

velký počet dětí ve třídách, velké procento dětí se SVP v jednotlivých třídách. Dále to mohou 

být předsudky, postoj a motivace učitele, postoj k inkluzi vedením školy, finanční možnosti 

školy, umístění školy v dané lokalitě, personální obsazení pozic asistenta pedagoga, nedostatek 

učitelů, popřípadě nespolupracující rodiče dětí se SVP. Nespolupráce rodičů a potřeba vložit 

do vzdělání více času, než je běžné, může být i základem neúspěchu celé myšlenky inkluze. 

Například to, že rodič nesouhlasí s inkluzivními principy a v případě zapojení do projektu nedá 

souhlas s možností práce s dítětem. Nedostatečné sebevědomí dítěte s postižením, popřípadě 

nedůvěra rodičů v dítě s postižením a přílišná ochrana mohou být výraznou bariérou při vstupu 

do inkluzivní školy. Lechta (2016, s. 162) hovoří o bariérách participace, tedy spolupodílení se 

na inkluzi. Bariéry rozděluje na tři bariéry: 

- postojovou,  
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- architektonickou   

- programovou.  

„Společným jmenovatelem postojových bariér je posuzování jednotlivce na základě jeho limitů, 

a nikoli podle jeho schopností a možností“ (Lechta, 2016, s 163). Je akceptována participace 

jednotlivců s lehčími formami postižení a jsou odmítání ty, se kterými je práce příliš náročná, 

obtížně splnitelná a finančně náročnější. Postoje participantů v inkluzivní pedagogice jsou zcela 

zásadní, protože je většinou téměř nemožné je měnit. 

Architektonické bariéry jsou překážky týkající se prostředí. Nejedná se pouze o úpravy 

stavební, ale také o bariéry v komunikaci, v získávání informací z dostupných zdrojů včetně 

internetu, technická dostupnost vykonávané činnosti (Lechta, 2016, s. 163). 

Poslední bariérou participace jsou pak dle autora bariéry programové, které představují 

nejpočetnější skupinu. Jedná se o podpůrná opatření nezbytná pro participaci v inkluzivní 

pedagogice (Lechta, 2016, s. 164). 

2.2 Výhody a přínosy inkluzivního vzdělávání 

Zilcher, Svoboda (2019, s. 58) jako jednu z výhod uvádějí, „že akceptováním heterogenity 

v inkluzivní edukaci se také ulehčuje práce učitele. Učitel se již nemusí snažit „redukovat“ 

jinakost všech žáků a přetvářet je do jednoho modelu, plnit se všemi stejné vzdělávací cíle, ale 

pracuje s každým žákem jako s individuem, jako se subjektem, nikoliv normovaným 

objektem.“ Tím by mělo být odstraněno rozdělování žáků na normální, subnormální a speciální. 

Další výhodou a přínosem inkluzivního vzdělávání je učení dětí se toleranci, porozumění, 

společnému soužití s různými etnickými menšinami, prostředí dítěte není omezeno pouze na 

život ve skupině např. se znevýhodněním a může si najít kamarády v normálním kolektivu. U 

dětí jsou podporovány jejich přednosti a je tak zvyšováno sebevědomí a sebedůvěra. Děti se učí 

spolupracovat na společných cílech. Inkluzivní vzdělávání má být přínosem v odbourávání 

xenofobie a rasismu. Pro pedagogické pracovníky by pak mělo jít o jistý profesní vývoj, změnu 

postojů a větší nadhled.  
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3. Legislativní ukotvení inkluzivního vzdělávání v České republice 

V rámci posledních několika desetiletí docházelo v České republice ke změnám v legislativě a 

to i s ohledem na přístup k inkluzivnímu vzdělávání ve světě. Tyto změny jsou náročným a 

dlouhodobým procesem, který ani v současné době není u svého konce.  

Právo na vzdělání pro každého je v České republice zaručeno na základě Listiny základních 

práv a svobod a je obsahem článku 33. Ústředním zákonem v oblasti vzdělávání je v České 

republice zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (jinak také Školský zákon), který upravuje vzdělávání ve školách a školských 

zařízeních, stanovuje podmínky, jak se má vzdělávání uskutečňovat. §2 zákona 561/2004 Sb. 

Ukládá zásady vzdělávání, kterými je rovný přístup každého státního občana naší republiky, 

nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání a vylučuje jakoukoli diskriminaci 

z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo 

sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu, nebo jiného postavení občana. Podle 

tohoto zákona je zásadou zohledňovat vzdělávací potřeby jednotlivce, vyjadřovat vzájemnou 

úctu, respekt a názorovou snášenlivost, solidaritu a důstojnost všech účastníků vzdělávání. §16 

Školského zákona specifikuje dítě, žáka a studenta se speciálními vzdělávacími potřebami a 

podpůrná opatření. Děti a žáci zde již nejsou kategorizování na základě diagnózy, ale podle 

míry podpory, kterou potřebují. Nejsou do popředí stavěna žákova negativa a omezení, ale mělo 

by být zaměřeno na nenarušené schopnosti žáka a na míru podpory (Zilcher, Svoboda. 2019, s. 

65). Zákon upravuje organizaci, obsah, hodnocení, formy a metody vzdělávání, podmínky 

přijímání ke vzdělání a ukončování vzdělávání, použití kompenzačních pomůcek a speciálních 

podpůrných pomůcek a zařízení, upravuje očekáváné výstupy a využití dalších podpůrných 

osob pro vzdělávání žáka. Podpůrná opatření jsou zde rozdělena do pěti stupňů podle 

organizační a finanční náročnosti (Školský zákon, 2018).  

Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a právních prostředcích ochrany před diskriminací 

a o změně některých zákonů, tzv. antidiskriminační zákon je taktéž krokem směrem k 

podpoření inkluze v České republice. Vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace 

v mnoha oblastech jako je právo na zaměstnání, členství v různých organizacích, v sociálním 

zabezpečení, v přiznání a poskytování sociálních výhod, ale především také v přístupu ke 
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vzdělání a jeho poskytování, včetně odborné přípravy (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-

198#f3987578 fragment #f3987578 zákona č. 198/2009 Sb.).  

Proinkluzivní podpora je také součástí vyhlášky č. 27/2016 Sb, kterou byla zrušena Vyhláška 

č. 73/2005 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných, která specifikuje vymezení žáků podle podpůrných opatření prvního až pátého 

stupně. Vyhláška uvádí možnost zřízení „škol, tříd, skupin, oddělení, či studijní skupiny pro 

žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými 

vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami 

chování, souběžným postižením s více vadami nebo autismem“, avšak za určitých podmínek, 

kterými je „písemná žádost zákonných zástupců, doporučení školského poradenského zařízení 

a také souladu postupu se zájmem žáka“ (Zilcher a Svoboda, 2019, s. 67).  

Dalším důležitým dokumentem je Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb 

ve školách a školských poradenských zařízeních, která specifikuje školská poradenská zařízení, 

jako jsou pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum. Vyhláška 

upravuje pravidla a účel poskytování poradenských služeb, příjemce těchto služeb a podmínky 

pro poskytování. Příloha této vyhlášky specifikuje standardní činnosti poraden např. 

diagnostika školní zralosti, diagnostiku dětí s výchovnými problémy, včetně specifických 

poruch chování, poruch učení, s osobnostními a sociálně-vztahovými problémy, návrhů na 

podpůrná opatření, včetně jejich dělení do stupňů. Příloha řeší i děti mimořádně nadané. Kromě 

jiného jsou zde řešeny činnosti speciálně pedagogických center, poraden a škol (Vyhláška č. 

72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních - znění od 1. 1. 2021). 
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4. Implementace inkluzivní pedagogiky - projekty 
 
Inkluzivní pedagogika ve školství by měla ideálně znamenat maximální rozvoj každého žáka 

s jeho specifickými potřebami. Měla by být podporována heterogenita kolektivu a školy by 

měly poskytovat různá opatření proto, aby je mohli navštěvovat všichni žáci bez ohledu na 

zdravotní, sociální, kulturní či jiné znevýhodnění. 

Pro určitou část populace našeho státu je pojem inkluze něčím zbytečným, něčím, co podporuje 

ty, co stejně nic nedělají a ze systému jen těží. Negativní postoj k samotné inkluzi mohl 

vzniknout na základě vývoje inkluze v českém prostředí, její propagace a jejího legislativního 

ukotvení. Může to být stejně tak špatná osobní zkušenost, či osobní nastavení jedince. Dalším 

důvodem negativního postoje může být postoj vedení škol a přenos vnímání inkluze na 

pedagogické pracovníky. Důvodů negativního vnímání inkluze může být velké množství, proto 

je třeba přinášet společnosti příklady dobré praxe implementací inkluze do základního školství. 

S ohledem na nákladnost zavedení jednotlivých klíčových aktivit, které by podporovaly inkluzi 

v základních školách, jsou tyto poskytovány prostřednictvím mnoha projektů.  

Projekty jsou nejčastěji financovány z prostředků Evropské unie. V případě projektu S rodinou 

k inkluzi, ze kterého jsou čerpána data pro tuto diplomovou práci, se jedná o financování z 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Stejný druh financování využívalo  město 

Děčín ve svém projektu pod názvem Inkluze do škol, který již byl ukončen. Stejně tak projekt 

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který běží pod hlavičkou Národního 

pedagogického institutu, se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu 

inkluzivního vzdělávání.  

S ohledem na současný stav, tedy vstup uprchlíků z Ukrajiny do naší země a stav mnoha rodin 

po koronavirové krizi, je aktuálním tématem, které se týká inkluzivní pedagogiky, začlenění 

školních psychologů, speciálních pedagogů a sociálních pedagogů do všech větších základních 

škol. Problematickou otázkou této implementace je opět financování.  
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5. Projekt S rodinou k inkluzi 

Nezisková organizace se stala nositelem projektu v červnu roku 2018 za podpory Agentury pro 

sociální začleňování, která je jedním z odborů Sekce bydlení a sociálního začleňování 

Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Spolupráci taktéž podporuje Město Nový Bor. 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 

Věda, výzkum a vzdělávání a ze státního rozpočtu České republiky. Spolupráce je navázána se 

všemi základními školami na území města Nový Bor. Kromě základních škol je partnerem 

projektu bez finančního příspěvku také Mateřská škola Klíček v Novém Boru. 

Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování je pro město Nový Bor velice důležitá. Jedná 

se o podporu – nástroj vlády České republiky k zajištění podpory obcím v procesu sociální 

integrace. Nový Bor je sociálně vyloučenou lokalitou a s Agenturou pro sociální začleňování 

spolupracuje od roku 2016, kdy Město vstoupilo do koordinovaného přístupu k sociálně 

vyloučeným lokalitám. V současné době se Město Nový Bor nachází v režimu tzv. vzdálené 

komplexní podpory.  

Město Nový Bor se nachází v Libereckém kraji, v okrese Česká Lípa. Počet obyvatel v Novém 

Boru je k 1.1.2021 11 616 obyvatel (https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/8585/novy-

bor/pocet-obyvatel/). Z celkového počtu obyvatel žije dle Místního plánu inkluze města Nový 

Bor pro období 2020 – 2022, na území města cca 350 – 400 Romů, z nichž je cca 30 % ohroženo 

sociálním vyloučením. Příčiny vyloučení jsou různé, nepatří však mezi ně místní geografická 

segregace. Rozloha města je necelých 20 km². Jedinou částí, kde je možné hovořit o sociálně 

vyloučené lokalitě, je Sociální ubytovna v Severní ulici v Novém Boru. Vstupní analýza 

Agentury pro sociální začleňování uvádí, že se v Novém Boru nenacházejí místa s výrazným 

podílem sociálně slabých obyvatel, tedy místa, která by byla pro sousedství ohrožující (Vstupní 

analýza města Nový Bor, 2016). 

V průběhu spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování (dále ASZ) se Městu Nový Bor 

podařilo zavést některá opatření, která napomáhají zlepšovat situaci ve městě. Kromě projektu 

S rodinou k inkluzi se v minulosti jednalo i o rozšíření kapacit služeb v oblasti dluhů a 

sociálního poradenství. V Novém Boru toto sociální poradenství zajišťuje nezisková organizace 

Rodina v centru, z.ú., dále pak Farní charita Česká Lípa. V současné době se na Sociální 
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ubytovně v Novém Boru nachází také Azylový dům Jonáš, který spadá pod Farní charitu Česká 

Lípa. Další aktivitou, která vyplynula ze spolupráce ASZ a Města Nový Bor je zavedení pozice 

asistenta prevence kriminality ve městě. Jedná se o pracovníka, který pracuje v terénu např. 

s problémovou mládeží. 

Sociální a ekonomický status jednotlivých rodin má samozřejmě velký vliv na školní úspěch a 

zapojení dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) do hlavního vzdělávacího 

proudu. Výrazným aspektem školní docházky dětí, jejich motivace ke vzdělávání je také 

vzdělání a nastavení rodičů. V praxi se velmi často setkáváme s tím, že pokud rodič nemá 

dokončené základní vzdělání, jeho běžný sociální návyk chození do práce chybí, motivace 

dítěte do školní docházky a dosažení alespoň středního vzdělání je minimální. Cílem sociálních 

služeb Rodiny v centru, z.ú. je předcházet sociálnímu vyloučení a tím podporovat začlenění se 

do hlavního vzdělávacího proudu všech dětí v Novém Boru. 

Středisko Inkluze ve vzdělávání vzniklo v roce 2018 jako součást celku neziskové organizace 

Rodiny v centru, z.ú., v Novém Boru. Rodina v centru, z.ú. je organizace, jejímž posláním je 

pomocí odborných sociálních služeb zlepšovat život dětí na Novoborsku. V současné době 

organizace disponuje šesti středisky - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Štafeta, 

Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Vafle, Pěstounskou péčí, Občanskou poradnou a 

Dětskou skupinou a mateřským centrem.  

V roce 2017 zakladatelka a současná ředitelka paní Mgr. Petra Vlčková se za organizaci a za 

velké podpory Agentury pro sociální začleňování a podpory Města Nový Bor přihlásila do 

výzvy, která byla vyhlášena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Operační program 

Výzkum, vývoj a vzdělávání. Rodina v centru byla na základě zpracovaných podkladů 

vyhodnocena za nositele projektu, kdy datum zahájení byl po prvotním odkladu stanoven na   

1. 6. 2018. V roce 2018 se jednalo o pilotní projekt. Veškeré klíčové aktivity v projektu byly 

pro školy nové, nedůvěra v inkluzivní školství, předsudky, nedostatek zkušeností, to vše byly 

překážky na straně projektového týmu.  

Projekt byl zahájen v červnu roku 2018 a datum ukončení byl nastaven na 30. 5. 2021. 

V průběhu projektu nebyly známé informace o jeho možném pokračování. V roce 2020 byla 

Rodina v centru, z.ú. přihlášena Mgr. Petrou Vlčkovou znovu do výzvy Operačního programu 
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Věda, výzkum a vzdělávání a na jaře 2021 byl schválen pokračující projekt S rodinou k inkluzi 

II, na dobu trvání devatenácti měsíců, tedy od 1. 6. 2021 do 31. 12. 2022.   

V projektu S rodinou k inkluzi jsem pracovala tři roky jako odborná garantka. Projekt 

v současné době zajišťuje nadále nezisková organizace Rodina v centru, z.ú., v Novém Boru. 

Pracovní poměr byl mnou ukončen v lednu 2022.  

Posláním tohoto projektu je poskytovat dětem a žákům všestrannou podporu při řešení školního 

neúspěchu a především školnímu neúspěchu předcházet.  

Projektový tým se skládá z pozic odborné garantky, poradkyň pro rodiče a projektové 

manažerky. Odborná garantka odborně vede celý projektový tým, svou erudicí posiluje 

odbornost školních poradenských pracovišť na zapojených základních školách. Stěžejní práce 

je také ve vedení týmu poradkyň pro rodiče na základních a mateřských školách. Poradkyně 

pro rodiče posilují školní poradenské pracoviště na čtyřech základních školách a mateřských 

školách zapojených do projektu. V současném projektu jsou všechny tyto organizace vedeny 

jako partneři bez finančního příspěvku. Poradkyně pracují na půdě škol, na každé škole je k 

dispozici kancelář. Poradkyně jsou v denním kontaktu s rodiči, dětmi, pedagogy, výchovnými 

poradci i řediteli.  

Na pozici odborné garantky v projektovém týmu jsem pracovala od dubna roku 2019, kdy jsem 

převzala pozici po kolegovi. Projektový tým čítá v současné době šest pracovníků – odborná 

garantka, čtyři poradkyně pro rodiče a projektová manažerka. Aktivity projektu vyžadují i 

pozice, které jsou smluvně stanoveny na dohodu o provedení práce. Jedná se o externí 

pracovníky, kterými jsou doučující, koordinátorky inkluze na školách a kariérová poradkyně.  

Veškerá data vycházející z projektu jsou vedena v elektronickém systému Arum. Komunikace 

směrem k nadřízenému orgánu probíhá prostřednictvím elektronické aplikace Portál IS KP14+ 

jako součást MS2014+, který je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a 

správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu a dále pro nositele strategií integrovaných 

nástrojů a externí hodnotitele.  
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5.1 Klíčové aktivity projektu 

5.1.1 Klíčové aktivity S rodinou k inkluzi 

První část projektu s názvem S rodinou k inkluzi probíhal v časovém rozmezí 1. června 2018 

až 30. května 2021. První klíčovou aktivitou projektu S rodinou k inkluzi bylo Řízení projektu, 

které probíhá po celou dobu realizace. Jedná se o personální zajištění projektového týmu, 

podpisy smluv nejen s pracovníky na trvalý pracovní poměr, ale také s pracovníky na dohodu 

o provedení práce. V této části se jednalo o více pracovních pozic než v projektu návazném. 

Některé pozice byly při přechodu na druhý projekt zcela zrušeny, naopak v pokračujícím 

projektu byly vytvořeny pozice nové.  

Druhou klíčovou aktivitou byla Podpora předškolního vzdělávání, která v sobě zahrnovala 

provoz Předškolního klubu, který fungoval jako neformální předškolní centrum určené dětem 

ve věku 2 - 6 let se speciálními vzdělávacími potřebami. Do klubu docházely děti rodičů 

s nedostatečnými rodičovskými kompetencemi. Děti mnohdy neměly základní sociální, 

stravovací a hygienické návyky. V rámci Předškolního klubu byly posilovány rodičovské 

kompetence, rodiče byli podpořeni v oblasti finanční gramotnosti, a tak bylo předcházeno 

vyloučení dětí z předškolního vzdělávání. Aktivitou spadající do této skupiny byla taktéž pozice 

poradkyně pro mateřské školy, která zajišťovala odborné sociální poradenství pro klienty 

Předškolního klubu.  

Třetí aktivitou projektu pak bylo Doučování a vzdělávací aktivity pro žáky. Jednalo se o aktivní 

doučování jednotlivých dětí externími pracovníky projektu. Cílem aktivity je zlepšení 

studijních výsledků u dětí ve věku 6 až 15 let a tím snížení rizika předčasného odchodu ze škol 

hlavního vzdělávacího proudu. Do této klíčové aktivity projektu se pak řadí letní prázdninové 

aktivity – výlety pro děti se SVP. Výlety jsou v obou projektech uskutečněny v rámci letních 

prázdnin do vzdělávacích, ekologických a kulturních zařízení, nebo do přírody s předem 

připraveným programem, který má za úkol posilovat a rozvíjet čtenářskou a matematickou 

gramotnost.  

Posílení odborných aktivit základních škol je čtvrtou klíčovou aktivitou projektu. Jedná se 

podporu rodičů při jednání s pedagogickými pracovníky a o posílení Školních poradenských 

pracovišť na základních školách v Novém Boru.  



23 
 
 

 

 

Pátou klíčovou aktivitou byla v prvním projektu Osvětová kampaň, v rámci které byly 

vydávány osvětové články informující odbornou i laickou veřejnost o nových informacích a 

pozitivních dopadech týkajících se inkluze. Články byly vydávány v Novoborském měsíčníku. 

Jedná se o dostupné periodikum pro občany v Novém Boru, jak v elektronické, tak tištěné 

podobě. Články byly mnohdy otisknuty i v jiných odborných časopisech. Součástí této aktivity 

bylo setkávání s veřejností na témata z oblasti inkluze, tzv. besedy na různá témata související 

s inkluzí, například Burza škol, Komunikace mezi školou a rodinou, Veřejná beseda s názvem 

Místní komunita a škola. 

Realizační tým se skládal z odborné garantky, pedagožky v předškolním klubu, asistentky 

pedagožky v předškolním klubu, poradkyně a koordinátorky pro rodiče v mateřských školách 

(dále jen MŠ), specialisty na doučování a vzdělávací aktivity pro žáky, poradkyně a 

koordinátorky pro rodiče v základních školách (dále jen ZŠ), pracovníka osvěty a práce s 

cílovou skupinou. Z pozic obsazovaných externími pracovníky se pak jednalo o specialisty na 

doučování pro žáky, specialisty na vzdělávací aktivity pro žáky, kteří se účastnili letních výletů 

s dětmi. Poslední externí pozicí byl mediátor, který měl za úkol řešit konfliktní situace ve 

školách. Jednalo se jak o mediace mezi dvěma účastníky, ale také o mediace třídní. 

5.1.2 Klíčové aktivity S rodinou k inkluzi II 

Druhá část projektu S rodinou k inkluzi II navazovala přímo na ukončený první projekt, tedy 1. 

července 2021 a trvá dosud. Skutečné datum ukončení je 31. prosince 2022. 

Aktivitami projektu stejně tak jako v první části je Řízení projektu, a to po obsahové a 

administrativní stránce řízení projektu.  

Druhou klíčovou aktivitou je Předškolní vzdělávání. V této aktivitě proběhlo v měsících říjen 

a listopad 2021 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve Feuersteinově metodě 

instrumentálního obohacování FIE I, uceleného konceptu vzdělávání a výchovy, kterého se 

zúčastnilo 10 pedagožek předškolního vzdělávání.  

Podaktivitou této klíčové aktivity je činnost Poradkyně pro rodiče v MŠ. Její součástí je Aktivní 

vyhledávání a oslovování rodin dětí, které se předškolního vzdělávání ještě neúčastní. Činnost 

poradce v této aktivitě je ve spolupráci s terénními službami Rodiny v centru a odborem 

sociálních věcí města Nový Bor. Další částí práce poradkyně pro rodiče je Poradenství a 
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podpora rodičům při jednání s pracovníky ve vzdělávacích, sociálních a zdravotnických 

službách a podpora pedagogů při jednání s rodiči. Významnou aktivitou se ukazuje spolupráce 

poradkyně pro rodiče MŠ s poradkyní pro rodiče v ZŠ při přechodu dětí mezi stupni vzdělávání. 

Tato aktivita je zajištěna především během pravidelných porad odborného týmu. 

Aktivita Prevence školní neúspěšnosti v sobě zahrnuje činnost poradkyně pro rodiče v ZŠ, 

poskytuje podporu rodičům při jednání s pedagogickými pracovníky, pracovníky sociálních a 

zdravotnických služeb. Součástí aktivity je Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, 

Vzdělávací aktivity o prázdninách – letní výlety.  

Nově je v pokračujícím projektu zajištěna aktivita Kariérového poradenství. Jedná se o 

motivační aktivity ve výběru vhodného povolání s možností pozdějšího uplatnění, které je 

možné poskytovat individuálně i skupinově dle speciálního schématu a zapojeni do aktivit jsou 

i zákonní zástupci. Mezi aktivity kariérového poradenství mohou být exkurze do podniků, která 

nabízejí pracovní místa v Novém Boru, je možné navštívit různé střední školy a střední odborné 

školy, rodiče mohou na společných setkáních informovat děti o svém povolání a vzdělávací 

cestě, která je dovedla k vysněnému povolání. 

Koordinátor inkluze ve škole je také novou aktivitou v současném projektu. Koordinátor 

inkluze funguje na každé ze zapojených základních škol. Převážně se jedná o výchovnou 

poradkyni dané školy, která pracuje na půdě školy s dětmi se SVP. Pracují společně na 

adaptačních záležitostech při přestupech dětí, pracovnice děti podporují ve výchovných a 

vzdělávacích potížích.  

Aktivity kariérové poradkyně a koordinátorů inkluze mají předcházet jak sociálnímu vyloučení, 

tak předčasnému odchodu z povinné školní docházky.  
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5.2 Cíle projektu 

Cílem projektu S rodinou k inkluzi je předcházet opakovanému selhávání ve školách hlavního 

vzdělávacího proudu a předčasnému opouštění těchto škol u dětí a mladistvých z cílové 

skupiny.  

Cílovou skupinou jsou děti a mladiství pocházející ze sociálně znevýhodněného a zároveň 

kulturně odlišného prostředí. Cílem je poskytnutí komplexní podpory, tedy poskytování přímé 

práce dětem, žákům. Důležitým úkolem projektu je také pozitivní ovlivňování okolního 

prostředí, rodičů žáků, pedagogů, vedoucích pracovníků a veřejnosti obecně. 

Aktivitami poskytovanými projektem mají děti a mladiství získat dobré předpoklady k nalezení 

vhodného zaměstnání, s podporou se lépe zapojit do společnosti a zůstat co nejdéle ve školním 

systému. 

Školám je v projektu nabízena pomoc specialistů pro komunikaci s rodiči, které by tak měly 

být lépe schopny reagovat na individuální vzdělávací potřeby dětí.  

Zapojené školy mohly v běhu prvního projektu zdarma využívat kromě jiných aktivit také 

mediačních setkání. Tato měla být vnímána jako moderní komunikační nástroj k řešení 

konfliktních situací. Nevýhodou poskytované služby byly delší prodlevy od vzniku samotného 

konfliktu do doby samotné mediace s externím pracovníkem v projektu – mediátorem ze 

Šluknovského výběžku. Díky časové prodlevě a nemožnosti řešit aktuální problém okamžitě, 

byl zájem o mediační setkání velmi nízký. Dalším negativním faktorem ve vnímání mediací 

pedagogickými pracovníky bylo i to, že z mediačního setkání pedagog nedostává žádný 

okamžitý písemný výstup, děti odcházely z mediace dle slov pedagogů „v pohodě“. Tento 

výstup pro některé pedagogy není dosti výchovným.  

Cíli obou projektů je posilování a zvyšování profesních kompetencí pedagogů prostřednictvím 

zavádění nových metod zaměřených na inkluzi. Pedagogičtí pracovníci v základních a 

mateřských školách jsou v rámci obou projektů školeni v nových výukových metodách, které 

by měli aktivně využívat v praxi. V rámci běhu prvního projektu to bylo proškolení v kurzu 

Persona Dolls. Metoda umožňuje v rámci výuky účinně pracovat u dětí s předsudky vůči žákům 

pocházejících z odlišného kulturního zázemí a z nepříznivých socioekonomických podmínek. 

Kurzu se v prvním projektu účastnilo 12 pedagogických pracovnic základních a mateřských 
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škol v rozsahu 72 hodin. V projektu S rodinou k inkluzi II pak bylo proškoleno 18 

pedagogických pracovníků základních a mateřských škol v metodě Feuersteinovo 

instrumentálního obohacování FIE I. Jedná s o ucelený koncept předškolního a školního 

vzdělávání a výchovy. 

Cílem obou projektů je rodiče podporovat v jejich rodičovských kompetencích, společně 

naplňovat vzdělávací potřeby jejich dětí. S podporou aktivit projektu a jeho pracovníků učit 

rodiče a jejich děti plně využívat svůj potenciál k získání vzdělání. Prostřednictvím poskytování 

sociálního poradenství se rodiny učí efektivně komunikovat se školou a dalšími institucemi.  

V rámci obou projektů jsou předávány odborné i laické veřejnosti informace týkající se přínosů 

inkluzivního vzdělávání. V běhu prvního projektu bylo možné informace osobně diskutovat 

díky veřejným besedám, které byly zajišťovány z finančních prostředků projektu. 

Další aktivitou byla v běhu prvního projektu příprava odborných článků, které měly informovat 

odbornou i laickou veřejnost o novinkách a dobré praxi v inkluzi ve školství. 
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5.3 Partneři projektu 

Do projektu jsou zapojeny základní školy a mateřské školy v Novém Boru. Pro účely výzkumu 

budou uvedeny pouze základní školy. Zapojenými partnery bez finančního příspěvku jsou: 

Základní škola praktická, Nový Bor, náměstí Míru 104, okres Česká Lípa, příspěvková 

organizace zřízena územním samosprávným celkem. Tato škola je partnerem v obou 

projektech, tedy od 1. 6. 2018 do současné doby. Na půdě školy je zajišťováno doručování, 

některými doučujícími jsou učitelé školy, učitelé doporučují žáky pro účast na prázdninových 

aktivitách a kariérním poradenstvím a zprostředkovávají jim informace o těchto aktivitách. 

Učitelé využívají služeb poradkyně pro rodiče a odborné garantky pro cílenou práci s rodinami 

s dětmi se vzdělávacími problémy. Ředitelka školy je pravidelně informována o projektových 

činnostech prostřednictvím osobního jednání s odbornou garantkou. Partner se podílí na 

propagaci projektu mezi cílovou skupinou i širokou veřejností.  

V souvislosti s inkluzivními opatřeními a s ohledem na umístění škol v různých částech 

Nového Boru, přikládám přehledové charakteristiky Místního plánu inkluze města Nový Bor, 

2020 – 2022, včetně vzdálenosti a spádovosti vyloučených lokalit. 

 
Obr. 1 – Přehledová charakteristika ZŠ Praktická  (Místní plán inkluze města Nový Bor, 2020) 
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Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 

zřízená územním samosprávným celkem je zapojenou školou od začátku realizace. I na této 

škole je zajišťováno doučování a učitelé zprostředkovávají informace o projektu. Partner se 

taktéž podílí na propagaci projektu mezi cílovou skupinou i širokou veřejností.  

 

 

 

  

Obr. 2 – Přehledová charakteristika ZŠ Nový Bor  (Místní plán inkluze města Nový Bor, 2020) 
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Základní škola U Lesa Nový Bor, Boženy Němcové 539, okres Česká Lípa, příspěvková 

organizace zřízená územním samosprávným celkem. Základní škola U Lesa, Nový Bor 

vstoupila do prvního projektu S rodinou k inkluzi po roce jeho realizace, tedy 1. 9. 2019. Stejně 

tak jako u předchozích dvou škol i zde je zajišťováno doučování a učitelé spolupracují 

s projektovým týmem a předávají informace o projektu. 

 

 

 

  

Obr. 3 – Přehledová charakteristika ZŠ U Lesa, Nový Bor  (Místní plán inkluze města Nový Bor, 2020) 
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Základní škola Nový Bor, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa, příspěvková 

organizace zřízená územním samosprávným celkem. V této škole se jedná o vzdělávání pouze 

žáků prvního stupně. I zde je zajišťováno doučování a učitelé spolupracují s projektovým 

týmem. 

 

 

 

 

  

Obr. 4 – Přehledová charakteristika ZŠ Nový Bor, Gen. Svobody, Nový Bor  (Místní plán inkluze města Nový 

Bor, 2020) 
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6. Evaluační efektivita  

Ve výzkumné části této práce bude sledován vývoj projektu S rodinou k inkluzi v období 

necelých čtyř let 2018 – 2021 – evaluační efektivita. Jedná se o dlouhodobé shromažďování dat 

– evaluační výzkum, který je vhodný a využitelný právě ve vzdělávací politice. Bude tak 

ověřena účelnost projektu inkluze v základních školách. Ottův slovník naučný uvádí pojem 

účelnost jako pojem vztahový, fáze nějakého děje se vyvíjí svému konci přiměřeně. Účel je 

konkrétní případ, k němuž má být svedena řada předchozích dějů (Ottův slovník naučný, 2003). 

Účelnost je synonymem vhodnosti, funkčnosti, nebo prospěšnosti konané věci, obecně se jedná 

o schopnost produkovat užitek. Hlavním cílem evaluačního výzkumu je poskytnutí zpětné 

vazby a využití získaných poznatků do budoucí praxe a tím i ověřit udržitelnost aktivit projektu 

v základním vzdělávání v budoucnu.  

Diplomová práce si klade za cíl odpovědět na otázky, zda je účelné, tedy vhodné a prospěšné 

podporovat aktivity podporující inkluzi ve školách za běhu projektu, ale i po jeho ukončení.  

Pro účely práce bude použita sumativní evaluace, která se primárně zaměřuje na determinaci 

efektivity opatření nebo naplánované intervence. Evaluace má pomoci při rozhodování o 

budoucnosti určitého programu (projektu) (Smutek, 2014).  

Definic pro pojem evaluace je v literatuře poměrně mnoho. Nejvhodnější definicí pro tento 

výzkum je dle mého názoru definice podle Pattona (1986, s.14 in Clarke 1999, s.1, in Smutek 

2014, s.11), který uvádí, že „evaluace je systematický sběr informací o aktivitách, 

charakteristikách a výsledcích programů, které jsou určeny konkrétním lidem k redukování 

nejasností, ke zlepšení efektivity a k tvorbě rozhodnutí s ohledem na to, co tyto programy dělají 

a co ovlivňují.“ 

V první části diplomové práce bude čerpáno z dotazníkového šetření spokojenosti (viz přílohy) 

s projektem pedagogických pracovníků jednotlivých škol, kdy se může jednat o významný 

zdroj informací. Někteří autoři uvádějí (Rossi, 1999, Horák, 2009 in Hora, 2014, s.74), že 

„hodnocení (spokojenosti) participantů může být pro evaluaci významné, neboť poskytuje jinou 

perspektivu hodnocení programu (např. k ověření toho, jaké aktivity byly skutečně realizovány 

či které aspekty programu byly pro účastníky obtížné, co by se mělo změnit).“   
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Druhá část bude obsahovat analýzu dokumentů dle fázového modelu simultánního 

kombinování a ve třetí části budou sledována kvantitativní data získaná za účelem monitoringu 

pomocí elektronického databázového systému Arum, která jsou pro účely této práce 

anonymizována. 

  



33 
 
 

 

 

7. Výzkum – účelnost projektu inkluze v základních školách v Novém Boru 

Zavádění inkluzivních opatření do školní edukace je dlouhodobým a obtížným procesem, který 

má a bude mít i přes snahu a zapojení mnoha lidí na své cestě mnoho překážek. Projekt 

s Rodinou k inkluzi je projektem pilotním, nejedená se o registrovanou sociální službu, která 

má možnost se opřít o určitý zákon. Jednotliví pracovníci realizačního týmu tak musejí být 

velmi dobře orientování legislativou napříč, aby mohli poskytovat sociální poradenství 

rodičům, dětem, pedagogickým pracovníkům, ale také vhodně komunikovat s vedením 

jednotlivých škol a směrem k nadřízenému orgánu. Podpora inkluzivního vzdělávání 

prostřednictvím projektu může mít vliv na rychlejší implementaci inkluzivní pedagogiky 

v českém školství, které je velmi výrazně ovlivněno historickým vývojem. Naopak mohou 

vznikat výraznější rozdíly mezi školami v oblasti inkluze, které byly nějakou podobnou 

aktivitou podpořeny a mezi školami bez jakékoli podpory tohoto směru.  

 

7.1 Cíle výzkumu 

Jak už naznačuje samotný název diplomové práce, cílem šetření je ověřit předpoklad, že 

zavádění inkluzivních opatření do základních škol v Novém Boru je pro všechny zúčastněné 

strany účelné a že se díky klíčovým aktivitám projektu školy posunuly v zavádění inkluze.  

Implementace klíčových aktivit projektu inkluze může být účelná pouze v případě, že 

pedagogičtí pracovníci mají v pracovníky projektu a ve zmiňované aktivity důvěru a chtějí 

spolupracovat.  Cílem šetření je také ověřit, jaký má vliv doba trvání projektu na vývoj a 

implementaci inkluze ve škole.  

 

7.2 Výzkumné otázky 

Hlavními výzkumnými otázkami jsou:  

- Jak ovlivňuje doba trvání projektu spolupráci pedagogických pracovníků s pracovníky 

projektu? 

- Jaké klíčové aktivity pomáhají pedagogickým pracovníkům v inkluzivním vzdělávání? 

- Které klíčové aktivity je vhodné zachovat i po ukončení projektu? 
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7.3 Výzkumný soubor 

Výzkumné dotazníkového šetření probíhalo v letech 2018 – 2021. Dotazníkové šetření se 

konalo každý školní rok, vždy k ukončení školního roku v měsíci červnu daného školního roku. 

Další data byla získávána v průběhu výzkumu, buď k danému roku vydání zprávy, popř. data 

za kalendářní rok čerpaná z databázového systému Arum.  

Výzkumný soubor dotazníkového šetření tvořil vzorek učitelů ze čtyř zúčastněných základních 

škol v Novém Boru, který se v letech mění podle obsazení pozic v základních školách. První 

rok dotazníkového šetření probíhalo pouze ve třech základních školách z důvodu nezapojení 

Základní školy U Lesa, Nový Bor do projektu. Tato škola se zapojila až v měsíci září 2019. 

První rok bylo provedeno dotazníkové šetření formou tištěných formulářů. V dalších letech 

byly dotazníky distribuovány elektronickou formou prostřednictvím Microsoft Forms, což bylo 

daleko efektivnější, než dotazníkové šetření v tištěné formě.  

7.4 Výzkumné nástroje  

Ve výzkumné části je využito evaluačního výzkumu, tedy smíšené výzkumné strategie, který 

„je definován jako obecný přístup, v němž se míchají kvantitativní a kvalitativní metody, 

techniky nebo paradigmata v rámci jedné studie“ (Hendl, 2005, s. 60). Autor dále uvádí, že 

cílem je „v jedné výzkumné akci využít oba typy výzkumných strategií a příslušné metody tak, 

abychom mohli řešit komplexnější výzkumné otázky nebo získávat na položené otázky 

spolehlivější a relevantnější odpovědi, protože se eliminovaly slabé a využily silné stránky obou 

výzkumných strategií.“ (Hendl, 2005, s. 271). Výzkumné nástroje použité v této práci jsou 

dotazníkové šetření, analýza dokumentů dle fázového modelu simultánního kombinování. 

„Simultánní (paralelní) kombinování spočívá v použití kvalitativních a kvantitativních přístupů 

ve stejném časovém okamžiku. V tomto případě se má omezit interakce mezi množinami dat 

obou postupů. Jednotlivé interpretace a hodnocení se vzájemně poměřují a vyhodnocují až ke 

konci výzkumu.“ (Hendl, 2005, s. 277)   

V poslední části výzkumu budou sledována kvantitativní data získaná za účelem monitoringu 

pomocí elektronického databázového systému Arum, která jsou pro účely této práce 

anonymizována. Metody jsou použity ve stejném časovém okamžiku, tedy po dobu trvání 

projektu.  
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7.4.1 Dotazníkové šetření 

Pro sběr dat byl využit dotazník, viz přílohy, který je často využívanou metodou získávání dat 

v pedagogickém výzkumu.  Gavora (2008, s. 122) „vymezuje dotazník jako způsob písemného 

kladení otázek a získávání písemných odpovědí. Dotazník je určený především na hromadné 

získávání údajů. Myslí se tím získávání údajů o velkém počtu odpovídajících.“ „Je to soustava 

předem připravených a pečlivě formulovaných otázek, které jsou promyšleně seřazeny na které 

dotazovaná osoba (respondent) odpovídá písemně“ (Chráska, 2016, s. 158).  

7.4.1.1 Charakteristika zkoumaného souboru dotazníkového šetření 

V prvním roce 2018/2019 bylo v rámci dotazníkového šetření osloveno 55 respondentů, 

převážně pedagogických pracovníků jednotlivých škol. Jedná se o výrazně nižší počet 

respondentů oproti dalším rokům šetření s ohledem na nezapojení ZŠ U Lesa, Nový Bor, která 

do projektu vstoupila v září 2019. Návratnost odpovědí v prvním roce šetření byla 48 odpovědí, 

tj. 87 %. 

V roce 2019/2020 bylo osloveno společně v základních školách v Novém Boru celkem 107 

respondentů, převážně pedagogických pracovníků. Návratnost odpovědí byla 77 odpovědí, tj. 

72 %. 

V roce 2020/2021 bylo osloveno celkem 110 respondentů, převážně pedagogických pracovníků 

dotazníkového šetření základních škol v Novém Boru. Návratnost odpovědí byla 91 odpovědí, 

tj. 83 %. 

Dotazníky byly v první roce distribuovány osobně na papírovém nosiči a sběr dat byl proveden 

osobním vyzvednutím v jednotlivých školách. V dalších letech bylo dotazníkové šetření 

zpracováno prostřednictvím Microsoft Forms a respondentům předáváno prostřednictvím 

emailu. Osloveny byly vždy všechny školy zapojené do projektu.  

Respondenti, kteří se účastnili dotazníkového šetření, byli ze zapojených škol ZŠ nám. Míru, 

Nový Bor, ZŠ U Lesa, Nový Bor, ZŠ Arnultovice, Nový Bor, ZŠ Praktická, Nový Bor.  

Dotazníkové šetření je prováděno od června 2019, kdy se jednalo o první rok implementace 

projektu. Poslední dotazníkové šetření bylo provedeno v červnu 2021 za školní rok 2020/2021.  
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7.4.1.2 Analýza dotazníkového šetření 

Otázka č. 1. - Jste pedagogem / pedagožkou, nebo pracovníkem ve vzdělávání 
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Graf č. 1 – ZŠ respondentů, šetření 2018/2019 (vlastní zpracování) 

 

Graf č. 2 – ZŠ respondentů, šetření 2019/2020 (vlastní zpracování) 
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Z uvedených grafů vyplývá, že nejvyšší podíl zapojených respondentů je z dlouhodobého 

hlediska ze Základní školy nám. Míru, Nový Bor, druhou školou potom je Základní škola U 

Lesa, Nový Bor i přes její pozdější vstup do projektu. Další školy z důvodu své velikosti 

disponují podstatně menším počtem respondentů.  Zapojení počtu respondentů Základní školy 

nám. Míru, Nový Bor odpovídá praxi, kdy se v této škole jedná o daleko častější spolupráci 

oproti školám ostatním.  

39
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ZŠ nám. Míru ZŠ U Lesa ZŠ Arnultovice ZŠ Praktická

2020/2021

Graf č. 3 – ZŠ respondentů, šetření 2020/2021 (vlastní zpracování) 
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Otázka č. 2 – Vyučujete na I. nebo II. stupni základní školy 
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Graf č. 4 – stupeň zařazení pedagogických pracovníků, šetření 2018/2019 (vlastní zpracování) 

 

Graf č. 5 – stupeň zařazení pedagogických pracovníků, šetření 2019/2020 (vlastní zpracování) 
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Otázka č. 3 - Spolupracoval/a s poradcem pro rodiče, nebo odborným garantem 

v daném období? 

 

Období Spolupracoval/a Nespolupracoval/a 

2018/2019 50 % (24) 50 % (24) 

2019/2020 82 % (63) 18 % (14) 

2020/2021 59 % (54) 41 % (37) 

Tab. č. 1 – poměr spolupráce jednotlivých respondentů s projektem (vlastní zpracování) 

 

Z uvedené tabulky vyplývá, že nejvyšší poměr spolupráce byl ve druhém sledovaném období, 

tedy v roce 2019/2020. Poměr spolupráce byl v tomto roce 82 %. V tomto roce došlo 

k personální obměně pracovníků projektu, která mohla mít za následek společně s již uvedenou 

dobou trvání projektu, tedy zvyšující se důvěrou, navýšení poměru spolupráce s pedagogickými 

pracovníky.  
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Graf č. 6 – stupeň zařazení pedagogických pracovníků, šetření 2020/2021 (vlastní zpracování) 
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Otázka č. 4 - V jaké oblasti / v jakých oblastech spolupráce probíhala? 

 

 

Graf č. 7 – Oblasti spolupráce, šetření 2019/2020 (vlastní zpracování) 
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Graf č. 8 – Oblasti spolupráce, šetření 2020/2021 (vlastní zpracování) 

 

Otázka č. 4 byla předložena respondentům pouze v dotazníkových šetřeních roku 2019/2020 a 

2020/2021 s ohledem na vývoj projektu a jeho složek spolupráce. Respondenti měli možnost 

volit z několika nabídek. Z dotazníkového šetření vyplývá informace, že nejpalčivějším 

problémem, ve kterém pedagogičtí pracovníci vyhledávají možnost pomoci a spolupráce jsou: 

1. místo - nespolupracující rodiče  

- 2019/2020 se jednalo o 28 pedagogických pracovníků, kteří řeší problémy 

s nespolupracujícími rodiči a vyhledali v této oblasti pomoc, což je 36 % z celkového 

počtu respondentů. 
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- 2020/2021 se jednalo o 33 pedagogických pracovníků, kteří řeší problémy 

s nespolupracujícími rodiči a vyhledali v této oblasti pomoc, co je taktéž 36 % 

z celkového počtu respondentů. 

2. místo – žáci s výchovnými problémy – v obou obdobích 2019/2020 a 2020/2021 se 

jednalo o 27 pedagogických pracovníků, kteří vyhledali pomoc v oblasti spolupráce se 

žáky s výchovnými problémy. Jedná se v období 2019/2020 o 35 % respondentů a 

v období 2020/2021 o téměř 30 % pedagogických pracovníků, kteří řešili problémy 

s výchovnými problémy žáků.  

3. místo – zajištění doučování pro žáky – častým bodem spolupráce pedagogických 

pracovníků s pracovníky projektu je taktéž doučování pro žáky, které je pro žáky ze 

socioekonomicky znevýhodněného prostředí a pro žáky se SVP poskytováno zdarma a 

hrazeno z projektu. 

V obou obdobích se jednalo o 27 respondentů, kteří vyhledali pomoc v oblasti 

doučování pro žáky, v období 2019/2020 se jednalo o 35 %, v období 2020/2021 to pak 

bylo téměř 30 % respondentů.  

Významnou položkou dotazníkového šetření je také spolupráce při distančním vzdělávání, 

jehož poptávka vzrostla dopadem situace vniklé onemocněním Covid 19, které přineslo mnoho 

problémů v základním, ale i předškolním a středním vzdělávání.  

Součástí spolupráce při distančním vzdělávání bylo zajištění technického vybavení pro rodiny, 

pomoc při zprovoznění aplikací pro distanční vzdělávání (Microsoft Teams, Bakaláři, ZOOM 

MEETING a další), předávání tištěných materiálů pro rodiny bez technického vybavení, ale 

také pomoc v rámci komunikace s jednotlivými rodinami.  
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Otázka č. 5 - Byl/a jste se spoluprací spokojen/a? 
 

Období  Spokojen/a Nespokojen/a Spolupráce 

jsem 

nevyužil/a 

Poznámka  

2018/2019 19 % (9) 0 % (0) 81 % (39)  

2019/2020 86 % (66) 0 % (0) 14 % (11)  

2020/2021 60 % (53) 0 % (0) 40 % (35) 3 respondenti 

na tuto otázku 

neodpověděli 

Tab. č. 2 – spokojenost se spoluprací respondentů s projektem (vlastní zpracování) 

Z tabulky č. 2 vyplývá, že k největšímu nárůstu spokojenosti se spoluprací s pracovníky 

projektu došlo ve druhém sledovaném období, tedy v letech 2019/2020, kdy jak bylo výše 

uvedeno, došlo k personální obměně v projektovém týmu. S ohledem na dobu trvání projektu 

a výsledky dobré praxe došlo v tomto období ke zvýšení důvěry v aktivity projektu, 

k jednotlivým pracovníkům projektu a chuti spolupracovat. Samozřejmě, že i větší propagace 

jednotlivých aktivit projektu, informovanost v jednotlivých školách přispěly k větší spolupráci 

a zároveň tedy i spokojenosti se spoluprací.  
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Otázka č. 7 - Jakou další pomoc od pracovníků projektu byste uvítal/a? 

 

Graf č. 9 – Budoucí oblasti spolupráce, šetření 2018/2019 (vlastní zpracování) 
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Graf č. 10 – Budoucí oblasti spolupráce, šetření 2019/2020 (vlastní zpracování) 
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Graf č. 11 – Budoucí oblasti spolupráce, šetření 2020/2021 (vlastní zpracování) 

 

V otázce číslo 7 měli respondenti možnost zvolit několik možných odpovědí. Z dotazníkového 

šetření všech tří období výzkumu vyplývá, že velkým tématem budoucí spolupráce 

pedagogických pracovníků s pracovníky projektu, popř. budoucím možným sociálním 
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opakované porušení školního řádu, vulgární, či agresivní chování vůči pedagogovi, popř. 
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situacích. Na dalších místech výsledků dotazníkového šetření se pak umístily aktivity, jako jsou 

doučování, doprovody klientů do institucí, pomoc s přípravou výchovných a případových 

komisí.  
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7.4.2 Analýza dokumentů dle fázového modelu simultánního kombinování 

7.4.2.1 Místní plán inkluze města Nový Bor pro období 2020 – 2022 

Z místního plánu inkluze města Nový Bor pro období 2020 - 2022 vyplývá, že školy jsou 

dostatečně zajištěny, pokud se jedná o školní asistenty a asistenty pedagogů. Nedostatečné, či 

zcela chybějící jsou v novoborských školách pozice psychologa, speciálního či sociálního 

pedagoga. Na školách pracují výchovní poradci a metodici prevence.  

Díky projektu S rodinou k inkluzi jsou na školách financovány pozice poradce pro rodiče a 

odborný garant, které jsou pozitivně hodnoceny všemi novoborskými základními školami. 

Odborníci projektového týmu se stali významnou součástí pedagogických týmů a všechny 

školy mají zájem o udržení těchto odborníků na školách i v budoucnu.  

Místní plán inkluze města Nový Bor dále hovoří o případech dobré praxe. Díky aktivitám a 

projektovému týmu projektu S rodinou v inkluzi, který je podpořen Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání se podařilo účinněji a efektivněji propojit jednotlivé aktéry 

působící v oblasti vzdělávání a pracující s dětmi a žáky z odlišného kulturního prostředí nebo s 

odlišnými životními podmínkami. Poradci pro rodiče, kteří působí na všech novoborských 

školách, jsou nezaujatí, mají nadhled a jsou odborníky v sociální oblasti. Svou činností 

podporují rodiče, děti, ale také pedagogické pracovníky při spolupráci s dalšími odbornými 

institucemi. Odbornost a nezaujatost je vítána ze strany škol a pracovníků návazných institucí 

při řešení rozličných problémů. V projektovém týmu je pozice odborného garanta, jehož náplní 

je individuální poradenství, v prvním běhu projektu se jednalo i o mediační setkávání. Tyto 

aktivity jsou využívány pro řešení zvlášť závažných vztahových problémů nejen ve škole, ale i 

v rodině. Součástí aktivit projektu je podpora a zapojení dětí se SVP do hlavního vzdělávacího 

proudu. Spolupráce pracovníků projektu je nejen s pedagogickými pracovníky, rodiči a dětmi, 

ale také se zástupci vedení škol a návaznými institucemi a lékaři. (Místní plán inkluze města 

Nový Bor pro období 2020 – 2022).  
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7.4.2.2 Hodnotící zpráva o dopadu projektu v lokalitě Nový Bor 

Hodnotící zpráva o dopadu projektu v lokalitě Nový Bor je prozatím v pracovní verzi, jedná se 

tedy o neoficiální dokument Agentury pro sociální začleňování, která by měla být v nejbližších 

měsících vydána jako verze oficiální.  

Zpráva předkládá výsledky zhodnocení spolupráce Agentury pro sociální začleňování s městem 

Nový Bor v letech 2017 – 2020, kde je celkově hodnocen dopad projektu S rodinou k inkluzi 

v Novém Boru jako pozitivní.  

Hodnotící zpráva je založena na kvalitativním výzkumu, 10 individuálních 

polostrukturovaných rozhovorů, které probíhaly v období od poloviny prosince 2020 do konce 

ledna 2021, kvalitativní sběr dat byl doplněn metodou desk research – dostupné dokumenty 

ASZ a zápisy z pracovních skupin Vzdělávání. Ve zprávě je zohledněn dopad s ohledem na 

plnění Místního plánu inkluze města Nový Bor pro období 2017 – 2019.  

Výstupem zprávy je, že klíčovou změnou, která byla iniciována díky projektu S rodinou 

k inkluzi je vznik pozice odborného garanta inkluze a týmu poradců pro rodiče, kteří působí na 

všech základních školách v Novém Boru. „Tento projektový tým Rodiny v centru, z.ú. je pro 

školy podle dotazovaných zástupců škol velmi zásadním přínosem při plnění specifických cílů 

z oblasti dostatečných kapacit na práci s dětmi se SVP (včetně ohrožených sociálním 

vyloučením), efektivní spolupráce škol s rodiči znevýhodněných dětí, rozvíjení žáků ZŠ v 

klíčových kompetencích a gramotnostech i při efektivním řešení záškoláctví a výchovných 

problémů. Jejich role je zásadní zejména při řešení problémových situací, jako jsou výchovné 

problémy, zhoršený prospěch, absence či komunikace rodičů a dětí se školou a ostatními 

institucemi (vyšetření v PPP, u psychologa, případně s OSPOD atp.).“ (Hodnotící zpráva o 

dopadu projektu v lokalitě Nový Bor, 2021, s. 25). Zpráva taktéž uvádí prvotní nedůvěru 

pedagogických pracovníků v aktivity a pracovníky projektu. V průběhu projektu se podařilo 

nedůvěru překonat díky předávání dobré praxe mezi pedagogickými pracovníky škol a podpoře 

nového vedení jednotlivých škol. K prohloubení spolupráce ještě více došlo v období 

koronavirové krize, kdy se pracovníci projektového týmu stali důležitými prostředníky mezi 

rodinami a školou, zajišťovali technické zabezpečení pro rodiny pro on-line výuku, doručovali 

rodinám vytištěné učební materiály a podporovali zákonné zástupce při práci v elektronických 
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systémech, jako jsou aplikace Bakaláři, Microsoft Teams a další. Zpráva taktéž odkazuje na 

dotazníkové šetření směrem k pedagogickým pracovníkům uvedené výše. „Tým Rodiny v 

centru je aktuálně pro školy těžko postradatelnou podporou při práci s problémovými situacemi 

a rodinami. Důležitým aspektem práce odborného garanta i poradců pro rodiny je důvěra rodin, 

se kterými pracují. Zde podle dotazovaných aktérů hraje důležitou roli skutečnost, že pracovníci 

NNO Rodina v centru nejsou přímo zaměstnanci školy – díky tomu a díky dlouhodobému 

navazování důvěry mezi pracovníky Rodiny v centru a rodinami ohroženými sociálním 

vyloučením se podařilo vytvořit důvěru, která je pro řešení problematických situací klíčová.“ 

(Hodnotící zpráva o dopadu projektu v lokalitě Nový Bor, 2021, s.25).  

 Z hodnotící zprávy vyplývá informace, že pro úspěšnou spolupráci projektu je dobrá 

provázanost s dalšími návaznými institucemi, ať už se jedná o další střediska Rodiny v centru, 

z.ú., jako Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vafle, nebo Sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi, popř. Rodinná, nebo Občanská poradna, stejně ale také spolupráce s Orgánem 

sociálně-právní ochrany v Novém Boru, Střediskem výchovné péče, Pedagogicko-

psychologickou poradnou a dalšími. Výhodou spolupráce projektu se školou, je také spolupráce 

na metodických materiálech. V rámci spolupráce byl zpracován krizový plán jednotlivých škol, 

který upravuje pravidla v návaznosti na školní řád, v případě častého opakování výchovných 

problémů jednotlivých žáků je navázána spolupráce s OSPOD a dalšími. Díky těmto 

materiálům jsou jasně dána srozumitelná pravidla pro všechny účastníky. Jedná se o nástroj, 

který umožňuje funkčně a efektivně řešit stresující problémy. Další zmiňovanou aktivitou jsou 

letní výlety, kde jsou posilovány klíčové sociální kompetence a čtenářská a matematická 

gramotnost. Jedná se o výlety pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a pro děti se SVP. 

Zpráva taktéž zmiňuje jako důležitý přínos projektu v rámci individuálního doučování, které 

má pravidlo dvou vyučovacích hodin týdně, pokud rodina tuto podmínku nedodržuje, dítě 

z doučování neomluví, je dítě z doučování vyloučeno a je dána možnost jinému zájemci. 

(Hodnotící zpráva o dopadu projektu v lokalitě Nový Bor, 2021) 
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7.4.2.3 Hodnocení kvality spolupráce Nový Bor 2021 

Hodnocení kvality spolupráce Nový Bor 2021 je prozatím v pracovní verzi, jedná se tedy také 

o neoficiální dokument Agentury pro sociální začleňování. 

Zpráva hodnocení kvality spolupráce Nový Bor přináší informace o spolupráci Agentury pro 

sociální začleňování s neziskovou organizací Rodinou v centru, z.ú., potažmo nositelem 

projektu S rodinou k inkluzi. Ve zprávě je řešena udržitelnost projektu, která je otázkou 

především možnosti financování důležitých pozic ve školách. Spolupráce realizačního týmů 

projektu se školami prostřednictvím odborného garanta a poradců pro rodiče je funkční, ceněná 

a aktéři by v ní rádi pokračovali. Prozatím je financování zajištěno do prosince 2022. Otázkou 

je, jaké budou po tomto datu finanční možnosti pro udržení aktuálního stavu. Důležitou 

podporou pro projekt je také schopnost města spolupráci zastřešit. Zastřešení ze strany města 

je velice důležité, neboť bez této podpory by zůstala neúměrná zátěž na neziskové organizaci. 

Agentura pro sociální začleňování tak ve své zprávě doporučuje vznik pozice koordinátora 

inkluzivního vzdělávání ve městě, který by organizačně zajištoval pracovní skupiny, 

komunikoval s jednotlivými členy proto, aby bylo udržitelnosti projektu dosahováno co 

nejefektivněji.  

Dalším doporučením ze strany ASZ je prohloubení větší spolupráce mezi jednotlivými 

základními školami a jedinou střední školou ve městě. Jedná se sdílení dobré praxe, výměna 

zkušenost, podpora žáků při přestupu ze základní školy na školu střední.  

 

  



52 
 
 

 

 

7.4.3 Monitoring dat z databázového systému Arum 

V této části práce jsou uvedena kvantitativní data za dobu implementace projektu S rodinou 

k inkluzi v základních školách v Novém Boru. Jedná se o data za období let 2018 – 2021. Údaje 

byly pečlivě zaznamenávány do databázového systému Arum pro účely vykazování informací 

nadřízenému orgánu v jednotlivých zprávách o realizaci projektu. 

Data jsou uváděna za jednotlivé kalendářní roky a jsou pro účely diplomové práce 

anonymizována ve formě exportu v souboru Microsoft Excel. 

Všechny aktivity projektu jsou klientům poskytovány zdarma.  

Pro účely projektu S rodinou k inkluzi je primárně klientem dospělá osoba, tedy zákonný 

zástupce. Zákonným zástupcem může být biologický rodič, nebo osoba o dítě pečující.  

Pro účely doučování v projektu je klientem dítě ve věku 5 – 18 let. Podmínkou projektu 

v případě doučování je, že dítě na doučování chodí pravidelně 2 x v týdnu na dobu 45 minut. 

Pokud tato podmínka není naplněna, je dítě vyloučeno z doučování a je dána možnost jinému 

zájemci.  

 Dobou přímé práce je v projektu rozuměno (u některých položek došlo v průběhu projektu ke 

změně, nebo přidání názvu s ohledem na potřeby organizace): 

- Individuální poradenství 
- Case management (koordinovaná činnost více jak tří stran vedoucí k podpoře klienta) 
- Jednání s institucí – doprovod 
- Jednání s institucí – telefon, email, dopis 
- Krizová intervence 
- Mediace 
- Poradenství – telefon, email, dopis 
- Poradenství v terénu 
- Jednání se zákonným zástupcem 
- Jednání se žákem 
- Přeposlání do návazné instituce 
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Období  2018 2019 2020 2021 

Počet klientů 72 219 173 158 

Počet doučovaných dětí 12 28 53 33 

Počet vyučovacích hodin 

doučování (45 min.) 

141  477 714 813 

Počet úkonů přímé práce 264 705 1640 2410 

Nejčastější zakázka Rodičovské 

kompetence 

Rodičovské 

kompetence 

Rodičovské 

kompetence 
Rodičovské 

kompetence 
Tab. č.3 - Kvantitativní data získaná prostřednictvím databázového systému Arum (vlastní zpracování) 
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Z výše uvedených dat a grafů vyplývá, že nejvyšší nárůst klientů byl v roce 2020. V tomto roce, 

jak již bylo uvedeno výše, byl obměněn téměř celý projektový tým a byla již navázána 

spolupráce s pedagogickým sborem a jednotlivými rodinami. Pedagogičtí pracovníci se 

postupně učili předávat úkoly, které nepatří do jejich kompetence a které je zatěžují, např. 

výchovné pohovory se žáky v případě výchovných problémů, jednání se zákonnými zástupci, 

volání rodičů, kteří opakovaně neberou telefony, nebo svá telefonní čísla stále mění. 

Upozorňování na včasné omlouvání žáků, příprava setkání s rodinami, mediace a koordinace 

doučování.  

Pokud se jedná o počty doučovaných dětí, největší nárůst doučovaných dětí je v roce 2020, což 

bylo způsobeno pandemickými opatřeními, kdy děti nechodily do školy, a doučováním se 

předcházelo vzdělávacímu propadu jednotlivých dětí.  

Křivka počtu doučovaných hodin neustále narůstá, což ukazuje na výraznou potřebu děti 

pravidelně doučovat. Doučovány jsou v různých předmětech podle momentální potřeby.  

Stejně tak, jako za celé monitorovací období vzrůstá křivka doučovaných hodin v projektu, 

vzrůstá také křivka úkonů přímé práce, z čehož jasně vyplývá budoucí potřeba podpory rodin a 

pedagogických pracovníků.   
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Nejčastější zakázkou jsou rodičovské kompetence ve všech uvedených obdobích, z čehož jasně 

plyne potřeba spolupracovat především s rodinami, jako celky, kdy jejich podpora je stěžejním 

bodem prospěchu a fungování jejich dětí v základních školách hlavního vzdělávacího proudu.  
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Shrnutí 

Cílem diplomové práce bylo ověřit, zda implementace pilotního projektu S rodinou k inkluzi, 

jehož nositelem je nezisková organizace Rodina v centru, z.ú. a jehož dosah má být do všech 

základních škol ve městě Nový bor, je účelná. Dalším úkolem výzkumného šetření bylo zjistit, 

které aktivity projektu jsou nejvíce žádané, a tudíž by měly být zachovány i v případě ukončení 

projektu. Výzkumné šetření mělo přinést odpověď na otázku, zda dlouhodobost spolupráce 

pracovníků projektu s pedagogickými pracovníky má vliv na intenzitu spolupráce. 

Ve výzkumné části bylo využito smíšeného výzkumu – dotazníkové šetření, analýzy 

dokumentů dle fázového modelu simultánního kombinování a monitoringu dat z databázového 

systému Arum, do kterého byla data pečlivě zaznamenávána po celé projektové období pro 

účely vykazování nadřízenému orgánu.  

V části dotazníkového šetření byly do výzkumu zapojeny všechny zapojené základní školy 

v Novém Boru, tedy Základní škola nám. Míru, Nový Bor, Základní škola U Lesa, Nový Bor, 

která se stala partnerem projektu v září 2019, Základní škola Arnultovice, Nový Bor a Základní 

škola Praktická, Nový Bor. V rámci dotazníkového šetření byli osloveni všichni pedagogičtí 

pracovníci v daném školním roce. Počet respondentů se může v jednotlivých školních rocích 

lišit s ohledem na obsazení pracovních míst v jednotlivých školách. Návratnost dotazníkového 

šetření je v průměru 81 % za období 2018 – 2021, která je tak klíčovým ukazatelem kvality dat.  

Z dotazníkového šetření vyplývá informace, že většina pedagogických pracovníků je se 

spoluprací s projektem spokojena. Nejvyšší počet respondentů je ze Základní školy nám. Míru, 

Nový Bor. Z praxe víme, že v Základní škole nám. Míru, Nový Bor se jedná o výrazně častější 

spolupráci než v ostatních zapojených školách. Důvodem může být i fakt, že hlavní místo 

realizace projektu, tedy kancelář projektu je umístěna v Základní škole náměstí Míru, Nový 

Bor, kde svou činnost vykonává poradkyně pro rodiče, odborná garantka a projektová 

manažerka.  

Ze šetření vyplývá, že nejvyšší nárůst spolupráce pedagogických pracovníků s pracovníky 

projektu byl v období 2019 – 2020. Důvodů může být několik. V první řadě se může jednat již 

uskutečněnou dobu spolupráce, tedy jeden rok. Dalším důvodem pak může být personální 

výměna projektového týmu. V neposlední řadě se pak může jednat o změnu místa působení 



57 
 
 

 

 

projektového týmu v základní škole a to ze standardní malé školní třídy do kanceláře, která je 

umístěna v diskrétní části školy, což umožňuje velmi diskrétní dostupnost všech zúčastněných.  

Nejčastějším důvodem spolupráce ve sledovaném období byli nespolupracující rodiče, žáci 

s výchovnými problémy a zajištění doučování pro děti.  

Požadovanými aktivitami spolupráce v budoucnu na základě odpovědí respondentů, kteří mohli 

volit z více odpovědí, jsou pak zajištění dohledu při vyloučení dítěte ze třídy, výchovné 

pohovory se žáky, rozhovory s rodiči, krizová intervence ve vyhrocených situacích a také 

doučování.  

V další části šetření je využito analýzy dokumentů dle fázového modelu simultánního 

kombinování. Analyzovány jsou dokumenty Agentury pro sociální začleňování a Města Nový 

Bor - Místní plán inkluze města Nový Bor pro období 2020 – 2022, Hodnotící zpráva o dopadu 

projektu v lokalitě Nový Bor, Hodnocení kvality spolupráce Nový Bor 2021. Ze všech těchto 

dokumentů vyplývá spokojenost s implementací aktivit projektu v jednotlivých základních 

školách a zájem o pokračování aktivit podporujících inkluzivní pedagogiku ve školách 

v Novém Boru.  

Poslední částí šetření je monitoring dat získaných prostřednictvím systému Arum, do kterého 

byly po celou dobu realizace projektu zaznamenávány veškeré informace o aktivitách projektu. 

Ze šetření vyplývá nejvyšší nárůst klientů v období roku 2019, možné důvody již byly uvedeny 

výše. Dalším údajem, který má výraznou vypovídající odpověď je počet vyučovacích hodin pro 

účely doučování, jehož nárůst je nejvyšší v období 2020 – 2021, a to především v důsledku 

pandemických opatření, kdy děti nechodily do školy, a docházelo a v současné době stále 

dochází k výrazným rozdílům ve školní úspěšnosti. Tato doba neměla vliv pouze na školní 

úspěšnost dětí, ale také výrazně ovlivnila sociální rozdíly jednotlivých rodin, který se 

samozřejmě přenáší na půdu školy.  
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Závěr 

Diplomová práce Účelnost projektu inkluze v základních školách v Novém Boru reaguje na 

implementaci aktivit ovlivňujících inkluzivní pedagogiku v současné době v základních 

školách v Novém Boru, prostřednictvím aktivit a pracovníků projektu S rodinou k inkluzi, 

jehož nositelem je nezisková organizace Rodina v centru, z.ú.  

Cílem práce bylo ověřit účelnost aktivit poskytovaných prostřednictvím projektu a míru 

prohlubování spolupráce pracovníků projektu s pedagogickými pracovníky s ohledem na dobu 

realizace projektu.  

Cílem teoretické části diplomové práce bylo vymezit jednotlivé pojmy, podat informace o 

struktuře projektového týmu a jeho aktivitách. V této části je taktéž popsán princip evaluační 

efektivity, která je aplikována v celém realizačním období.  

Praktická část diplomové práce přináší informace získané prostřednictvím smíšeného designu 

dotazníkového šetření a analýzy dokumentů dle fázového modelu simultánního kombinování. 

V první části je zpracováno dotazníkové šetření. Ve druhé části jsou analyzovány zprávy 

Agentury pro sociální začleňování a Města Nový Bor. Třetí část pak obsahuje monitoring dat 

získaných z databázového systému Arum.  

Výsledky šetření přinášejí data o aktivní spolupráci pedagogických pracovníků s pracovníky 

projektu, o spokojenosti s implementací aktivit projektu v základních školách v Novém Boru a 

o vhodnosti zachování aktivit projektu po jeho případném ukončení.  

Výsledky šetření mohou být inspirací pro možného nositele dalšího projektu, pro vedení Města 

Nový Bor, pro manažery jednotlivých škol a také pro samotné budoucí školní sociální 

pracovníky.  

S ohledem na vývoj situace ve světě v současné době lze předpokládat, že bude průběžně 

docházet ke zvyšování počtu dětí, které budou z nějakého důvodu „odlišné“. Důvodů může být 

mnoho - země původu a s ní související odlišná řeč, sociální status, speciální vzdělávací 

potřeby, psychické problémy a mnoho dalších. Všechny tyto děti bude třeba zapojit do hlavního 

vzdělávacího proudu a bez pomoci specializovaných pracovníků to dle mého názoru bude velmi 

těžké.  
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Přílohy: 

DOTAZNÍK spokojenosti se spoluprací s Rodinou v centru 2018/2019 

Na Vaší škole působí Poradce pro rodiče a Odborný garant v projektu S rodinou k inkluzi již 

jeden rok. Rádi bychom Vám vyšli vstříc, a co nejvíce Vám ulehčili ve Vaší náročné práci. 

Pomůže nám, pokud zodpovíte následující otázky zcela otevřeně a upřímně. Vaši odpověď 

prosím zakroužkujte, je možné označit v případě potřeby více odpovědí. Dotazník je anonymní 

a data použijeme pouze pro vyhodnocení naší práce.   

Vyučujete na:   1. stupni               2. stupni 

 

1. Spolupracoval/a jste v roce 2018/2019 s Poradcem pro rodiče? 

  

• ano, jsem spokojena 

• ano, ale věci to nepomohlo 

• ano, poradce jsem už kontaktoval/a 

• ano, ale nebyl/a jsem spokojen/a 

• vím, že poradce na naší škole je, ale zatím jsem jej nekontaktoval/a 

• ne, nevím, k čemu bych jej využil/a 

• ne, nevyužil/a  

  

 

2. V případě, že jste nespolupracoval/a, uveďte proč. Co by Vás v budoucnu vedlo k tomu, 

abyste se na poradce obrátil/a? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Je pro Vás Poradce pro rodiče a Odborný garant snadno dostupný? 

  

• ano  

• ne 
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 Proč? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

4. Považujete mediaci za vhodný nástroj pro řešení mezilidských konfliktů? 

  

• ano, už jsem ji využil/a a osvědčila se mi 

• ano, ale zatím jsem ji nevyužil/a 

• ne, nemyslím, že mediace něco vyřeší 

• ne, využil/a jsem ji a nezafungovalo to 

• nevím, nemám na to názor 

  

5. Jaké situace ve škole Vás nejvíc zatěžují?   

  

• vztahy ve třídě, kde vyučuji 

• žáci s výchovnými problémy 

• žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

• velmi nadaní žáci 

• záškoláctví 

• šikana 

• nespolupracující rodiče 

• nespolupracující děti 

• spolupráce s Pedagogicko - psychologickou poradnou  

• administrativní náročnost spojená s podpůrnými opatřeními pro žáky se speciálními  

vzdělávacími potřebami 

• spolupráce se sociálním odborem města 

• vztahy s kolegy 

• nemožnost poradit se ohledně pedagogických postupů 
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Jiné: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Jakou pomoc od pracovníků projektu byste uvítal/a?  

• výchovný pohovor se žáky, rozhovor se zákonnými zástupci 

• zajištění doučování 

• komunikace s rodinou 

• komunikace s institucemi 

• doprovázení rodičů s dětmi do institucí (PPP, OSPOD, SVP apod.) 

• zajištění mediací 

• spolupráce při vyhledávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, např. vstupem  

do hodin  

• zajištění dohledu pro děti, které jsou z důvodu velkých výchovných problémů  

vyloučeny v hodině ze třídy 

• zajištění případových konferencí 

• krizová intervence ve vyhrocených situacích 

• metodická podpora pro učitele/ky ohledně zavádění podpůrných opatření pro konkrétní  

žáky 

• psychologická pomoc pro učitele (supervize) 

  

Jiné: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Děkujeme za Váš čas.   
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Dotazník spokojenosti se spoluprací 

s Rodinou v centru  
Hodnocené období 6/2019 – 6/2020 
Na Vaší škole působí Poradce pro rodiče a Odborný garant v projektu S rodinou k inkluzi. 
Rádi bychom Vám vyšli vstříc a co nejvíce Vám ulehčili ve Vaší náročné práci. Pomůže nám, 
pokud zodpovíte následující otázky zcela otevřeně a upřímně. Vaši odpověď prosím vyberte, 
je možné označit v případě potřeby více odpovědí. Dotazník je anonymní a data použijeme 
pouze pro vyhodnocení naší práce. Děkujeme.  
1.Jste pedagogem / pedagožkou, nebo pracovníkem ve vzdělávání 

ZŠ nám. Míru 
ZŠ U Lesa 
ZŠ Arnultovice 
ZŠ Praktická 

2.Vyučujete na 

1. stupni 
2. stupni 

3.Spolupracujete nebo jste v roce 2019/2020 spolupracoval/a s Poradkyní pro rodiče nebo s 
Odbornou garantkou? 

Ano 

Ne 
4.V jaké oblasti/ v jakých oblastech spolupráce probíhala? 

vztahy mezi dětmi ve třídě, kde vyučuji 
žáci s výchovnými problémy (agrese, vulgární vyjadřování, opakované vyrušování, 

nespolupráce v hodinách) 

žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

velmi nadaní žáci 
záškoláctví 
šikana 

nespolupracující rodiče 
nespolupracující děti 
zajištění doučování 

distanční vzdělávání 
zajištění mediace 
vyloučení ze třídy 
administrativní náročnost spojená s podpůrnými opatřeními pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

spolupráce se sociálním odborem města, popř. s dalšími institucemi 
vztahy s kolegy 
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letní výlety v rámci projektu 
spolupráce jsem nevyužil/a 

 

 
5.Byl/a jste se spoluprací spokojen/a? 

ano 
ne 

spolupráce jsem nevyužil/a 
6.V případě, že jste nebyl/a spokojen/a, napište prosím proč. 
7.Jakou další pomoc od pracovníků projektu byste uvítal/a? 

výchovný pohovor se žáky 
rozhovor se zákonnými zástupci 

zajištění doučování 
komunikace s institucemi 
doprovázení rodičů s dětmi do institucí (PPP, OSPOD, SVP apod.) 
zajištění mediací 

spolupráce při vyhledávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, např. vstupem do 
hodin 

zajištění dohledu pro děti, které jsou z důvodu velkých výchovných problémů vyloučeny v 
hodině ze třídy 

pomoc s přípravou a vedením výchovných komisí 

zajištění případových konferencí 
krizová intervence ve vyhrocených situacích 
metodická podpora pro učtitele/ky ohledně zaváděných podpůrných opatření pro konkrétní 

žáky 
psychologická pomoc pro učitele (supervize) 

nepotřebuji žádnou pomoc 

 

 
8.Vzdělávání v době COVID přinese doznívající problémy, napadá Vás jaké konkrétně ve 
školách? 
9.Napadá Vás, jak bychom mohli pomoci tyto problémy řešit? 

 
10.Jak hodnotíte celkový přínos projektu s Rodinou k inkluzi pro Vaši práci? Prosím 
oznámkujte od 1 do 5, známkování jako ve škole. 

 1 2 3 4 5 

 
     

11.Chcete pracovníkům Rodiny v centru něco vzkázat? 
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Dotazník spokojenosti se spoluprací 

s Rodinou v centru  
Základní školy - Hodnocené období 6/2020 - 5/2021 
 
Na Vaší škole působí Poradkyně pro rodiče a Odborná garantka v projektu S rodinou k 
inkluzi. Rádi bychom Vám vyšli vstříc, a co nejvíce Vám ulehčili ve Vaší náročné práci. 
Pomůže nám, pokud zodpovíte následující otázky zcela otevřeně a upřímně. Vaši odpověď 
prosím vyberte, je možné označit v případě potřeby více odpovědí. Dotazník je anonymní a 
data použijeme pouze pro vyhodnocení naší práce. Děkujeme.  
 
Pokračující projekt s názvem S rodinou k inkluzi II byl Rodině v centru schválen s dobou 
trvání do prosince roku 2022. 
1.Jste pedagogem / pedagožkou, nebo pracovníkem ve vzdělávání 

ZŠ nám. Míru 
ZŠ U Lesa 
ZŠ Arnultovice 
ZŠ Praktická 

2.Působíte na 

1. stupni 
2. stupni 

3.Spolupracujete nebo jste v roce 2020/2021 spolupracoval/a s Poradkyní pro rodiče nebo s 
Odbornou garantkou? 

Ano 

Ne 
4.V jaké oblasti / v jakých oblastech spolupráce probíhala? 

vztahy mezi dětmi 
žáci s výchovnými problémy 
žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

nadaní žáci 
záškoláctví 
šikana 

nespolupracující rodiče 
nespolupracující děti 
zajištění doučování 

pomoc rodinám se zprovozněním Teams, Bakaláři, Outlook 
zajištění technického vybavení pro rodiny 
pomoc při předávání studijních materiálů v distančním vzdělávání 
komunikace s rodiči v rámci distančního vzdělávání 
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zajištění mediace 
vyloučení ze třídy z důvodů zvlášť závažných výchovných problémů 
administrativní činnost (zápisy z výchovných komisí, vyplňování formulářů s rodinami) 

spolupráce s návaznými institucemi (OSPOD Nový Bor, PPP, SVP) 
letní výlety s posílením čtenářské a matematické gramotnosti 
spolupráce jsem nevyužil/a 

 

 
5.Byl/a jste se spoluprací spokojen/a? 

Ano 

Ne 
Spolupráce jsem nevyužil/a 

6.V případě, že jste nebyl/a spokojen/a, napište prosím proč. 
7.Jakou další pomoc od pracovníků projektu byste uvítal/a? 

výchovný pohovor se žáky 
rozhovor se zákonnými zástupci 

zajištění doučování 
komunikace s institucemi 
doprovody rodin do institucí a k lékařům 

zajištění mediace 
spolupráce při vyhledávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, např. vstupem do 

hodin 

zajištění dohledu pro děti vyloučené ze třídy z důvodu velkých výchovných problémů 

pomoc s přípravou a vedením výchovných komisí 
zajištění případových konferencí 
krizová intervence ve vyhrocených situacích 
v oblasti kariérového poradenství 

nepotřebuji žádnou pomoc 

 

 
8.Jak hodnotíte celkový přínos projektu s Rodinou k inkluzi pro Vaší práci? Prosím 
ohodnoťte od 1 do 5, známkování jako ve škole 

 1 2 3 4 5 

 
     

9.Chcete pracovníkům Rodiny v centru něco vzkázat? 


