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Resumé:

Integrující výchova a vzdělávání je jedním z programových bodů české vzdělávací 

politiky a znamená realizaci základního práva člověka být s ostatními, které je právem 

pro všechny.

Práce se zabývá se řízením mateřské školy s integrací a hledáním vhodných 

manažerských nástrojů, jejichž využitím lze v rámci mateřské školy nastolit proces tvorby 

integrujícího prostředí směřujícího k inkluzi a celkově ovlivňujícího kulturu školy. V závěru 

práce byly vypracovány identifikátory integrujícího prostředí, jimiž lze ověřit tvorbu 

podmínek pro inkluzi a stávající stav v každé mateřské škole. Smyslem výzkumného šetření 

bylo zjistit stav integrace na vzorku zkoumaných mateřských škol v ČR a vyhodnotit fakta, 

která jsou vnímána jako překážky v systému.

Summary:

Integrating education is one of the programm priorities of the Czech education system 

and it means realization of the basic human right ,,to be with others".This is everbodys right.

My work focuses on management of kindergarten with integration as well as the use 

of mangement tools which enable one to create a process of integrating of the environment 

in kindergarten, with the aim of inclusion. This process influences the whole culture 

of school. The results of my work summarise identifiable factors of integration 

in the environment. These identifiable factors verify how circumstances are beeing created. 

They also verify the current condition of each kindergarten. >The target of the research was 

to find out what are the conditions of integation on a sample of kindergarten in Czech 

Republic to analyse factors which obstacles in the curent system. 
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ÚVOD 

Výraz integrace nese ve svém slovním základu latinské sloveso integrare, 

tj. sjednocovat, scelovat, případně lze pro interpretaci výrazu použít rovněž  přídavné jméno 

integer, tj. nedotčený, celý. Internetový slovník cizích slov ABZ.cz nachází odpovídající 

český výraz sjednocení, ucelení, splynutí, proces spojování ve vyšší celek, začlenění, 

zapojení. Do popředí společenského zájmu se dostal pojem integrace díky filozofii 19.století 

a později díky sociologii a psychologii a do dnešní doby zaznamenal mnoho významových 

proměn.

V odborné literatuře (Hájková, 2005) je citována historie vývoje pojmu integrace 

podle anglického filozofa a sociologa Herberta Spencera (1820-1903), významného 

představitele evolucionizmu (přírodně filozofický směr), který konstatuje, že pojmy integrace 

a diferenciace hrají  hlavní roli v evolučním procesu. Integraci  Spencer chápe jako proces 

tvoření vyššího systému z dílčích částí, jejichž původní vzájemná nezávislost a rozdílnost 

se v průběhu tohoto procesu zmenšuje. Historicky poprvé naznačuje myšlenku, že z procesu 

integrace vzniká jak kvalitativně nová celistvost, tak i kvalitativně nové chování jejích 

integrovaných částí. Ty pak realizují nové funkce a často i aktualizují své skryté možnosti. 

V psychologii 20. století vystupuje pojem integrace v různých souvislostech. 

Psychologové se tohoto pojmu dotýkají při definování dezintegrované osobnosti, která už 

není smyslovou jednotkou s přiměřenými zážitky, chováním a důstojným vystupováním 

a která bývá označována jako zblázněná či psychicky nemocná. 

V sociologii 19.a 20. století označuje termín integrace zapojování jednotlivců, skupin 

a dalších částí společenského systému (rodina, příbuzenstvo) do nadřazených společenských 

útvarů. Kooperace má v procesu velký význam. Za jádro integrace jsou považovány společné 

dějiny,jazyk, představy o hodnotách a cílech religiózního, ideologického či politického 

charakteru. 1

Diferenciace ve školství, vyčleňování ( vyloučení, exkluze) skupin podle původu, 

věku, rasy, výkonu, vyvolávaly vždy kritiku a polemiku protichůdných iniciativ a jsou 

předmětem diskuse i v době tvorby a startování současné kurikulární reformy. 

Dříve,než selektivní směry ve školství, se ukázalo být společenskou nutností řešit sociální 

vyloučení etnických menšin a dětí migrantů v rámci tzv. sociální integrace. 

                                               
1 Hájková, V. Integrativní pedagogika: pojem integrace a jeho významové proměny Praha : institut pedagogicko-
psychologického poradenství ČR, 2005 ISBN 80-86856-05-4
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Myšlenka školní integrace  je v oblasti školství novinkou, jejíž v podstatě živelný 

vývoj nastal v 90. letech 20. století v souvislosti se společenskými tlaky na řešení situace 

smyslově, tělesně a mentálně postižených, kteří školní segregací a sociálním vyloučením trpí 

nejvíce. Talentované a výjimečně nadané děti jsou jako znevýhodněná minorita, které rovněž 

není věnována dostačující pozornost, vnímány a řešeny teprve v rámci nejnovějších školských 

zákonných norem.

Integrace bývá definována jako oboustranný psychosociální proces sbližování 

minority znevýhodněných a majority intaktních, přičemž se v tomto integrativním procesu 

obě strany mění a roste jejich pospolitost a sounáležitost.2

Cílem této práce je zpracovat dlouholetou zkušenost s vedením  mateřské školy  

s integrací  v kontextu nových trendů, které lze vyjádřit jako směřování k inkluzi, chápané 

jako vyšší formy začlenění. Zamyslet se nad tvorbou inovované vize školy a její prezentací.

Vytvořit v tomto smyslu strategii dalšího rozvoje školy a pomocí indikátorů, 

vyjadřujících ideální dosažitelný stav, trvale usilovat o tvorbu kultury školy směřující 

k inkluzi, na níž participují všichni zúčastnění, jichž se život školy týká – děti, rodiče, 

pedagogové, ostatní zaměstnanci školy, zástupci zřizovatele, kraje a další spolupracující 

partneři především z řad externích odborníků podle speciálních pedagogických potřeb 

integrovaných dětí. Záměrem je rovněž identifikovat překážky v zapojení. Identifikátory 

inkluze aplikovat v rámci výzkumného šetření ve vlastní škole, ale i v dotazníkovém šetření 

na dalších mateřských školách v republice. 

                                               
2 Hájková, V. Integrativní pedagogika: pojem integrace a jeho významové proměny Praha: Institut pedagogicko-
psychologického poradenství ČR, 2005 ISBN 80-86856-05-4
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1 Integrace v předškolním vzdělávání

1.1   Pohled do historie

V historii předškolního vzdělávání v naší republice před rokem 1989 se pojem integrace 

dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné třídy mateřské školy nevyskytuje. 

Naproti tomu první integrační tendence v zemích vyspělých evropských kultur se objevují 

už v 60. a 70. letech., kdy  se pojem integrace používá jako výraz pro včlenění 

znevýhodněných postižených jedinců do sociálního systému. U nás se ve stejném období 

v běžné praxi přistupovalo k dětem s výrazným zdravotním postižením tak, že byly konkrétní 

případy  řešeny vyčleněním do speciálního zařízení nebo přirozeně přijímány, ovšem 

bez řešení jejich speciálních vzdělávacích potřeb, a to zejména v malých obcích 

nebo městech, kde podobné zařízení neexistovalo. Tento přístup ovšem vyvolával četné 

potíže, neboť neřešil ani potřeby dítěte a podmínky pro jeho včlenění, ani potřeby pedagogů, 

jejich odbornou připravenost pro speciální péči, speciální metody a postupy, zajištění 

speciálních pomůcek apod. . Zejména v 70. letech minulého století, kdy byla politickým 

rozhodnutím a sociální podporou pro zvýšení porodnosti vyvolána vlna populační exploze, 

tzv. Husákových dětí, se podmínky pro možnost zapojení dětí se zdravotním postižením 

výrazně zhoršily. Třídy mateřských škol byly běžně naplňovány až třiceti šesti dětmi. 

Včlenění dítěte s handicapem do takových podmínek se ukázalo být nemožné, takže vrcholila 

i segregace těchto dětí do speciálních zařízení. V praxi vyvolávaly bouři nevole především 

případy vyčlenění dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí a poruchami chování, kdy segregací 

do speciálních zařízení docházelo k podhodnocení možnosti vzdělávání těchto dětí. 

V osmdesátých letech začala vznikat občanská sdružení z řad rodičů postižených dětí a tato 

sdružení zintenzivňovala tlak na státní orgány se snahami zajistit dětem kvalitní vzdělávání, 

adekvátní jejich možnostem.

Právo všech dětí na vzdělávání je zajištěno v Listině práv a svobod, která je článkem 

33 součástí Ústavy České republiky (usnesení předsednictva ČNR 2/1993). Základním 

východiskem je nerozlišování dětí na handicapované a intaktní a změna v zaměření 

na dítě v celé šíři jeho osobnosti a sociálních vztahů, nikoli jenom se zaměřením na jeho 

postižení, ať se jedná o handicap zdravotní nebo sociální.

Poprvé jsou legislativní podmínky pro školní integraci vytvořeny na základě zákona 

ČNR  390/1991 Sb. ,o předškolních a školských zařízeních a dále ve znění pozdějších 

předpisů. Pro oblast integrace  do mateřských škol je důležité vydání vyhlášky č. 35/1992 Sb.,  

o mateřských školách v návaznosti na tento zákon. Pro školní rok 1992/1993 je vydán MŠMT 
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první metodický pokyn pro integraci postižených dětí do běžné třídy mateřské školy 

s nárokem na ekonomickou podporu ve formě tzv. příspěvku na integraci se současným 

vytvořením podmínek pro její realizaci, tedy již souběžně s trendy evropskými.

Základem pro tvorbu vzdělávací politiky států EU vůči dětem s postižením je 

Deklarace ze Salamanky z roku 1994, kde se mimo jiné praví:

- Každé dítě je jedinečnou osobností s jedinečnými vlastnostmi, zájmy, schopnostmi 

a vzdělávacími potřebami.

- Vzdělávací systém musí být tvořen tak,aby umožňoval respektovat širokou 

rozmanitost potřeb dětí.

- Děti se zvláštními vzdělávacími potřebami musejí mít přístup do běžného proudu 

vzdělávání, který se umí přizpůsobit jejich potřebám.

- Školy běžného vzdělávacího proudu, které mají inkluzívní charakter, představují 

nejefektivnější prostor k potlačování diskriminujících postojů a názorů většinové 

společnosti, představují prostor k budování otevřené, vstřícné a chápající společnosti 

a školy pro všechny. Takovéto prostředí je nepochybně příznivé pro všechny žáky, 

tím je i mimořádně efektivní.

V reálu dochází u nás k prvním případům vykázání a doslova přiznání přítomnosti dětí 

s postižením v mateřských školách  a tvoří se první experimentální individuální výchovně 

vzdělávací programy ve spolupráci s dalšími odborníky v nově vznikajících speciálně 

pedagogických centrech (SPC ) na míru vzdělávacích potřeb dítěte od školního roku 

1992/1993. 
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Na grafu je zobrazeno přibližné rozložení populace z hlediska stupně inteligence, 

z něhož vyplývá statistické zjištění, že jen 57% populace odpovídá dosažení 100% schopností 

z hlediska jejich dosaženého věku vyjádřeného inteligenčním kvocientem.

1.2 Legislativní východiska

1.2.1 Bílá kniha (2001)Systémově – na právní a administrativní úrovni 

po ekonomické stránce a didakticky řeší integraci až kurikulární reforma. Národní 

program rozvoje vzdělávání v České republice je formulován v tzv. Bílé knize, 

ve které jsou vyjádřeny základní demokratické principy vzdělávací politiky státu 

z hlediska dlouhodobého rozvoje. Princip spravedlivého rovného přístupu 

ke vzdělávání pro každého člena společnosti je principem základním. Vzdělávací 

cesta každého jedince musí být vytvářena na základě jeho svobodné volby a po celou 

délku jeho života. Spravedlivé vytváření vzdělávacích příležitostí pro každého 

bez rozdílu, znamená přizpůsobení vzdělávací nabídky možnostem jedince tak, 

                                               
Houška, T. Inkluzívní škola. Nadání, jeho podoby a struktura Praha: Osmileté gymnázium Buďánka o.p.s.,   
Česká pedagogická komora, 2007, [online] aktualizováno 6.2.2007 [cit. 30.3.2009]Dostupné na: 

http://www.mojeskola.net/ucebnice.php
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aby mu byl umožněn maximální rozvoj. Vzdělávací nabídka musí tedy být v kontextu 

tohoto záměru diverzifikována podle zájmu, talentu, typu nadání, ale i handicapu 

zdravotního, socio-kulturního nebo jiného znevýhodnění.Základním principem 

školské politiky se stává maximální individualizace vzdělávání a princip, že nikdo 

nesmí být ze vzdělávání vylučován.

1.2.2 Zákony a související předpisy

Legislativně právním východiskem pro realizaci je zákon č. 561/2004 

Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání a vyhláška č.14/2005 

Sb. o mateřských školách ve znění pozdějších předpisů ( vyhl.č. 43/2006 Sb.).

Zákon 561/2004 Sb. v § 16, odst.1 specifikuje, že dítětem, žákem nebo studentem 

se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním 

znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním, dále v odst. 2. specifikuje, co je pro účely 

tohoto zákona chápáno jako zdravotní postižení (mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové 

postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení 

nebo chování.), v odst. 3. co je považováno za zdravotní znevýhodnění (zdravotní oslabení, 

dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které 

vyžadují zohlednění při vzdělávání.) a v odst.4.co je považováno za sociální znevýhodnění 

(rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými 

jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, postavení azylanta 

a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky).

Zákonem je dále přesně upraveno, kdo zjišťuje speciální vzdělávací potřeby dětí, 

žáků a studentů, jaká jsou jejich práva na vytvoření podmínek pro vzdělávání 

a to zdarma(§16,odst.5-7). Konkrétní organizační možnosti začlenění do hlavního proudu 

vzdělávání vyjadřuje § 16 odst.8 takto: „ Vyžaduje-li to povaha zdravotního postižení,

zřizují se pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením školy, popřípadě 

se souhlasem krajského úřadu v rámci školy jednotlivé třídy, oddělení nebo studijní 

skupiny s upravenými vzdělávacími programy. Žáci s těžkým mentálním postižením, 

žáci s více vadami a žáci s autismem mají právo se vzdělávat v základní škole speciální, 

nejsou-li vzděláváni jinak.“

Ředitel školy může se souhlasem krajského úřadu ve třídě nebo studijní skupině, 

ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, zřídit 

funkci asistenta pedagoga, získá-li pro tento krok doporučení školského poradenského 

zařízení.
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§ 17 upravuje možnosti vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů, v §18 je 

upravena možnost povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami 

nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi 

nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním 

na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. 

Veškeré formy vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou 

rozpracovány ve vyhlášce č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů 

se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů  mimořádně nadaných , 

kde je v  § 3 vyjádřeno, jaké formy integrace lze realizovat v praxi – hovoří se o integraci 

individuální a skupinové, v § 6  jsou stanoveny náležitosti individuálního vzdělávacího plánu, 

který vychází ze školního vzdělávacího programu konkrétní integrující školy a SPC 

nebo jiným školským poradenským zařízením zjištěných speciálních výchovně vzdělávacích 

potřeb. Plán vzniká na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a je závazným dokumentem 

pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka.

Obsah individuálního vzdělávacího plánu je také vyhláškou stanoven, musí 

obsahovat údaje z osmi vyhláškou daných oblastí:

o údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuální speciálně 

pedagogické nebo psychologické péče včetně zdůvodnění,

o údaje o cíli vzdělávání, časové a obsahové rozvržení učiva – v případě mateřské 

školy spíše plánované dosahování  dílčích a následně cílových kompetencí dítěte, 

případně návrh na prodloužení předškolního vzdělávání povolením odkladu školní 

docházky nebo dodatečného odkladu školní docházky, volbu pedagogických postupů, 

způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení,

o vyjádření potřeby dalšího pedagogického pracovníka nebo další osoby podílející 

se na pedagogické práci s dítětem a rozsah této práce,

o seznam nezbytných kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a didaktických 

materiálů,

o jmenovité určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, 

který bude spolupracovat se školou při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb 

dítěte,

o návrh na snížení počtu dětí ve třídě  mateřské školy, kde se bude vzdělávání 

realizovat,

o předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků nad rámec státního 

rozpočtu,
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o závěry speciálně pedagogických a psychologických, event. dalších potřebných 

vyšetření.

IVP je vypracován zpravidla před nástupem dítěte do mateřské školy , nejpozději však 

jeden měsíc po jeho nástupu nebo po zjištění jeho speciálních vzdělávacích potřeb. 

Individuální vzdělávací plán může být doplňován a upravován v průběhu celého školního 

roku podle potřeby. Vypracovává ho pedagog ve spolupráci s odborníkem z SPC.
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1.3 Formy integrace v předškolních zařízeních

V současné nabídce integrativních forem v institucionální předškolní výchově 

v České republice rozeznáváme prakticky jen dvě základní formy.Vedle tradiční běžné 

či speciální skupiny dětí se může vytvořit nová, integrativní skupina dětí, která si jako 

dlouhodobý úkol stanoví společnou výchovu postižených a intaktních dětí. V zahraničí 

mívá taková skupina průměrně 12-15 dětí, z toho je cca 3-5 postižených. Zpravidla je 

věkové složení různé a o skupinu se starají dvě stálé pedagogické síly.

Individuální integrací do mateřské školy rozumíme takový způsob výchovy, 

při kterém mateřská škola přijme postiženého jednotlivce a zařadí jej do početnější 

skupiny intaktních dětí.

Překonáním oddělené péče o postižené a intaktní děti sledují obě skupiny 

stejný cíl, mají však rozdílnou výchozí základnu. Měřeno základními požadavky 

celistvého integračního přístupu, mají na základě svých specifických strukturálních 

předpokladů každá své výhody a nevýhody:

1.3.1   Integrativní skupina nabízí takový způsob společné výchovy, který je 

z hlediska vlastního přístupu dalším vývojovým stupněm speciální péče, ale z hlediska 

struktury se jedná o kombinaci speciální a běžné skupiny. Svými podmínkami nabízí 

možnost vytvoření individuálních plánů a programů pro každé jednotlivé dítě 

ve skupině a  umožňuje zajistit i speciální podporu dětem se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že integrativní skupina má průměrný 

odborně pedagogický  a terapeutický standard, srovnatelný se speciální skupinou 

a v zásadě může přijmout každé dítě, které by jinak bylo opatrováno ve speciálním 

zařízení. Problém bývá v zajištění speciálně pedagogické podpory v prostředí 

předškolního zařízení, proto tyto skupiny v zahraničí fungují pod speciálními 

mateřskými školami. Vzniká tak skupina intaktních a integrovaných , která nabízí více 

podnětů především v oblasti sociálního učení. U nás je předškolní vzdělávání 

v integrativních skupinách zatím spíše výjimečné.

1.3.2    Individuální integrace do mateřských škol znamená přijímání jednotlivých 

dětí se speciálními potřebami do mateřské školy v místě bydliště a uskutečňuje se 

na základě žádosti rodičů nebo zákonných zástupců, někdy také v případech, kdy 

speciální vzdělávací potřeby dítěte byly zjištěny teprve po přijetí do mateřské školy. 

V české praxi však přetrvávají problémy, které vedou ke zpochybňování efektu 

individuální integrace z důvodu nedostatečného zajištění potřebné péče integrovaným. 
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Přesto však mají běžné třídy předškolního zařízení s integrovaným dítětem výrazný 

potenciál vzhledem k možnostem sociálního učení, vytváření návyků sociálního 

chování a zprostředkování podnětů a interakcí mezi integrovanými a intaktními 

dětmi.Druhým podstatným pozitivem je dostupnost této péče pro rodinu.

Do budoucna bude jistě platit, že má-li se běžná mateřská škola stát 

kvalifikovaným místem společné výchovy všech dětí, je nutné převést léčebně-

pedagogické a terapeutické služby přímo do jejího prostředí.4

Pro ilustraci uvádím graf výkonů v regionálním školství ČR v oblasti 

předškolního vzdělávání z roku 2008/2009 s vyznačením počtu dětí ve věku 3-5 let 

a rozlišením podle docházky do běžných, speciálních a přípravných tříd pro děti 

se sociálním znevýhodněním. Z grafu vyplývá, že nejvyšší podíl dětí docházejících 

do speciálních zařízení lze pozorovat v letech 2003/04-2004/05, od roku 2005/06 

až do roku 2008/09 zůstává stav vyrovnaný a to přesto, že populační křivka dětí tohoto 

věku stoupá. Integrované děti jsou zahrnuty v počtech tříd běžných, takže nám tabulka 

neposkytuje přesnou informaci, ale i tak je z ní zřejmé, že selektivní vzdělávání 

se týká poměrně značné části populace předškolního věku.5

Předškolní vzdělávání – počty dětí v předškolních zařízeních na pozadí populace 3–5letých 
dětí v letech 2003/04–2008/09

                                               
4 HÁJKOVÁ,V. Integrativní pedagogika:formy integrace v předškolních zařízeních Praha: Institut pedagogicko-
psychologického poradenství ČR, 2005. ISBN 80-86856-05-4

5 Česká škola – Výkony regionálního školství, dostupné na: 
http://www.ceskaskola.cz/Ceskaskola/AR.asp?ARI=105884&CAI=2124
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1.4 Integrace v praxi mateřské školy U Rybníčku, Křovinovo nám. 115 v Praze 9 –

Horních Počernicích

1.4.1    Volba formy integrace v MŠ

Formu skupinové integrace, kdy je zřizována samostatná třída, oddělení 

nebo skupina v rámci školy, v níž jsou vzdělávány děti se zdravotním postižením, lze 

jen výjimečně využít pro děti žijící v témže regionu, kde současně bydlí. Máme 

zkušenost, že pro trvalé zajištění skupinové speciální péče je nutno kumulovat děti 

z širší oblasti, než je jejich bydliště.Zde již dochází k vytrhování dětí z jejich 

přirozeného prostředí a počátkům segregace. Teprve po dlouhodobé zkušenosti 

od r.1993, kdy jsme se postupně stávali školou, která vešla v regionu a širším okolí 

ve známost integrací dětí se zdravotním postižením, bychom počty dětí k vytvoření 

speciální třídy mateřské školy naplnili a podmínkám vyhověli. 

K záměrnému sdružení dětí do skupin s podobným postižením 

a následnému řešení jejich vzdělávacích potřeb v prostředí mateřské školy jsme 

ale nepřistoupili, nepovažujeme je za přirozené ani za potřebné. 

Základem naší filozofie je přirozené přijímání všech dětí s tím, že mají právo  

na společný pobyt, společné hry, společné zážitky a získávání prvních zkušeností 

ze života v týmu. Heterogenita tohoto týmu zde zcela přirozeně vznikne pouhým 

faktem přijetí  do jedné mateřské školy, není třeba jí záměrně přeorganizovat. Využití 

těchto přirozených podmínek lze označit za první krok k inkluzi.
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1.4.2 Vytváření heterogenních skupin

Zastáváme názor, že heterogenita prostředí v mateřské škole nespočívá 

pouze ve zjednodušeném, záměrně vytvořeném modelu věkově smíšených tříd, 

ale v různorodosti a individuální odlišnosti každého jedince. Výrazná odlišnost dítěte 

se zdravotním postižením, znevýhodněním či sociálním handicapem, dítěte 

z cizojazyčného nebo zhoršeného socio-kulturního prostředí však dítě limituje. 

Bez zvýšené individuální podpory, přijetí a akceptace jeho potřeb, ale i jeho 

samotného, se dostává takové dítě do izolace, v níž setrvává bez pomoci. 

Za znevýhodněné můžeme považovat také děti talentované, jejichž schopnosti 

a zájmy nejsou v programu dostatečně uspokojovány, jejichž potenciál není využit, 

prostředí není dostatečně podnětné a motivující .

V praxi mateřské školy máme zkušenost, že stále více k majoritě tzv. intaktních 

jedinců bez postižení a minoritě postižených přibývají minority další – děti imigrantů, 

sociálně znevýhodněné (v sousedství MŠ je středisko Diakonie)  a rovněž děti 

mimořádně nadané. V tvorbě podmínek pro vzdělávání a plánování výchovně 

vzdělávací práce, jejím organizování a personálním zabezpečení nemůžeme tuto 

různorodost opominout. Jedinou cestou je odlišnosti akceptovat a vzdělávací nabídku 

přizpůsobit.

1.4.3 Zásady efektivní integrace přijaté pedagogickou radou Mateřské školy 

U Rybníčku

Prvním krokem pro pochopení principů efektivní výchovy a vzdělávání 

každého dítěte nám svěřeného je zohlednit jeho potřeby,  pochopit principy 

individualizace vzdělávání v předškolní výchově a stanovit nástroje, jak k nim 

směřovat. Proto jsme si stanovili stěžejní zásady pro realizaci integrace: 

o zásada přizpůsobení vzdělávací nabídky na míru vzdělávacím potřebám

dítěte, nikoli přizpůsobení dítěte vzdělávacímu obsahu a podmínkám –

nikoli naopak,

o zásada volby efektivnější formy individuální integrace dítěte 

se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné třídy  mateřské školy, 

za podmínek specifikovaných ve vyhlášce č.14/2005 Sb. o mateřských školách 

ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.,

o zásada plánování integrace jako součásti školního vzdělávacího programu, 

a následné vytváření podmínek pro vzdělávání a personálního zajištění 

integrace  s vědomím, že každé dítě je nutno vnímat  s tím , že má z hlediska 
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svého aktuálního stavu  rozvoje, specifických zájmů, schopností i sociální 

situace, v níž se nachází, určitou míru individuálních potřeb a vyžaduje 

individuální podporu,

o zásada vysoké míry podpory dětí s postižením za účasti dalších odborníků 

– speciálních pedagogů, psychologů, logopedů a dalších,

o zásada spolupráce rodiny, školy a externích odborníků SPC a OPPP 

při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů,

o zásada odborné pomoci rodičům

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je činnost kladoucí 

na pedagoga vysoké nároky nejen v oblasti odborných znalostí a značných 

pedagogických dovedností, ale také v rovině obecně lidských vlastností, jako je 

trpělivost a vytrvalost, umění radovat se i z malých úspěchů, neúspěch nebrat jako  

prohru, ale jako příležitost k hledání jiné cesty. Zásada přizpůsobení vzdělávací 

nabídky na míru dítěti a její permanentní dodržování vede k usnadnění této cesty 

jak pro dítě, tak pro pedagoga. Při pozitivním pohledu na tento proces se pedagog 

stává vysoce kreativním a pružným v dovednosti hledat jiné řešení.

Individuální integrace přináší dítěti příležitost žít stejně jako děti zdravé 

a pedagogovi možnost podpory a pomoci dětí zdravých při vzdělávacím procesu. 

Tato pomoc a podpora při zapojování handicapovaného dítěte velmi brzo přináší 

pozitivní efekt v oblasti výchovy žádoucích morálních vlastností. Jsou-li děti vhodně 

motivovány, začne ve třídě fungovat přirozená kultura akceptace a obyčejného 

dětského přátelství, přínosného pro obě strany. 

Zásada plánování integrace jako součásti školního vzdělávacího programu 

vylučuje nahodilost a přináší připravenost v oblasti prostředků a metod, vyškoleného  

personálu, informovanost všech zaměstnanců,veřejnosti i dětí. Integrace se stane 

součástí školní reality. Vysoká míra podpory integrovanému si žádá oporu 

ve spolupracujícím týmu odborníků, kteří poskytují dítěti péči nad rámec běžné výuky 

individuálně a jsou jim k tomu vytvářeny podmínky i prostor. Společná práce  

při tvorbě individuálních plánů a sledování pokroků dítěte spolupráci zkvalitňuje 

a pomáhá především rodině dítěte po odborné stránce i psychicky. Zásady nám  

pomáhají dotvářet pravidla soužití a zvyšují důvěru a otevřenou komunikaci 

mezi školou a rodinou.   
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1.4.4.  Podmínky pro integraci

Kontinuálně vytváříme pro vzdělávání dětí takové podmínky, aby samy mohly 

vyvíjet vlastní aktivitu a učit se v jejím průběhu. Přesně podle jejich přání a výběru, 

tak, jak mohou v rámci těchto činností zažít úspěch a uspokojení. Tvorba podmínek je 

v zásadě stejná pro všechny děti bez rozdílu a je k ní přistupováno v souladu s tvorbou 

podmínek pro realizaci školního vzdělávacího programu. 

Dětem integrovaným však musí být před přijetím zajištěny takové podmínky, 

které umožní jejich handicap eliminovat. Kromě zajištění speciálních pomůcek, 

metod a postupů podle doporučení speciálně pedagogického centra 

nebo pedagogicko psychologické poradny  a míry doporučené individuální 

podpory, je nejdůležitější podmínkou bezproblémové přijetí integrovaného 

do dětského týmu a odborná připravenost pedagoga v oblasti speciální 

pedagogiky,  někdy podle potřeby i zajištění pedagogického 

asistenta.V integrační třídě je nutno zajistit snížený počet dětí.

Věcné podmínky

Základem je péče o podnětnost a variabilitu prostředí, zajištění hraček, 

pomůcek, specifického didaktického materiálu, aplikace metody prožitkového učení 

a vzdělávací nabídka podle individuálního výchovně vzdělávacího plánu. 

V potřebných případech je třeba opatřit na doporučení odborníků speciálně 

pedagogického centra i speciální nábytek nebo jiné kompenzační pomůcky. 

Přístupnost hraček a pomůcek a možnost vlastního přetváření  prostředí dětmi 

usnadňuje jejich vlastní volbu. Důležité je vytváření portfolia dítěte pro sledování jeho 

osobního pokroku a také uplatnění výtvorů dětí v interiéru třídy a školy. 

Přizpůsobování prostředí integračních tříd zdravotnímu postižení dítěte s ohledem  

na jeho bezpečnost i rozvoj je základní podmínkou pro přijetí. Podmínku 

bezbariérovosti pro děti na vozíčku se nám dosud nepodařilo zajistit. 

Životospráva

Tvorba zdravého a hygienicky čistého prostředí se sledováním minimální 

prašnosti a optimální vlhkosti vzduchu je základní podmínkou pro výchovu 

ke zdravému životnímu stylu a pro podporu zdraví v mateřské škole. Jedna třída školy 

je upravena pro alergiky, tzn., že je zde minimalizováno množství textilií a prvků, 

v nichž se drží prach. Opora podpory zdraví ve zdravém jídelníčku a pravidelném 

pitném režimu s podáváním vitaminů je nutností. Dětem je poskytována strava 
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plánovaná podle dodržování potravinových košů  se snahou o vyváženost a racionální 

hodnotu. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie 

přípravy pokrmů, děti mají stále k dispozici ve třídě i při pobytu venku dostatek 

tekutin a mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. 

Děti nejsou do jídla nuceny. 

Má-li dítě handicap v oblasti motoriky a  nezvládá sebeobslužné dovednosti, 

má k dispozici pomoc dospělého. Stolování probíhá v klidné atmosféře. Pobyt venku 

je přizpůsoben aktuálním povětrnostním podmínkám a ročnímu období, denně 

se sleduje hlášení o stavu ovzduší. Při pobytu venku převažují spontánní činnosti a děti 

jsou podněcovány sportovním náčiním i samostatným vybavením zahrady  

k pohybovým aktivitám. Má-li dítě pohybový handicap, je mu kompenzován vhodným 

způsobem. 

K odpolednímu odpočinku je přistupováno podle věku dětí i jejich 

individuálních potřeb. Děti mohou jen odpočívat s hračkou na lehátku, k odpočinku je 

využívána relaxační hudba nebo četba pohádky. Děti s nižší potřebou spánku jsou 

zapojeny do klidného programu. Pro předškoláky je připravena řada kroužků i dalších 

doplňkových skupinových alternativ, které mohou v této době provozovat.

Dětem integrovaným, které mají nízkou potřebu spánku, bývá v tuto dobu, 

zpravidla po absolvování povinné relaxační chvilky, poskytována individuální péče 

podle individuálního vzdělávacího plánu. 

Široké tělovýchovné aktivity v hlavním programu, nadstandardní části 

i ve spolupráci s rodiči zabezpečují bohaté pohybové vyžití, zařazujeme program jógy 

pro děti, cvičení a overballech a gymnballech, dechovou gymnastiku, přeplaveckou 

výchovu atd. . Škola má vlastní tělocvičnu a je možné zapojení rodičů plánovat 

i jako samostatnou rodičovskou iniciativu. 

Psychosociální podmínky

Podmínky bezpečného prostředí jsou spatřovány především v akceptaci dítěte 

s žádoucí trpělivostí, s pochopením pro jeho specifické potřeby, zvláštnosti a zájmy. 

Příznivé klima školy tvoří všichni zúčastnění - učitelky, provozní zaměstnanci, 

kuchařky, rodiče a v návaznosti děti. Cílem je vytvoření pohodové atmosféry 

a vzájemné pochopení všech bez zdůrazňování handicapu integrovaného.Velká 

pozornost je věnována adaptačnímu období (3-6 měsíců od zahájení docházky do MŠ), 

kdy děti toto období mohou prožít v přítomnosti rodiče nebo jiného blízkého 

příbuzného.Seznámení se s prostředím mateřské školy a s pravidly chování v mateřské 
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škole, je věnován dostatek času, aby se děti cítily bezpečně a jistě.  Pedagogové 

respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. 

Děti nejsou neúměrně zatěžovány a dostává se jim jasných a srozumitelných pokynů. 

Ve třídách jsou respektována vztahová pravidla, s nimiž jsou průběžně seznamovány 

pomocí obrázků, podílejí se na jejich tvorbě, starší děti samy tvoří piktogramy pro tato 

pravidla. V piktogramech je jasně dáno, co je zakázáno a co dovoleno, co je dobré 

a co špatné, jakékoliv podceňování, či zesměšňování dětí je nepřípustné. 

Pro handicapované jsou tvořeny piktogramy strukturované  činnosti pro snadnější 

orientaci v prostředí a chování v něm, děti jsou vedeny a motivovány ke vzájemné 

pomoci. Komunikaci a spolupráci všech zúčastněných posiluje ještě tvorba  

podpůrných týmů pro pomoc dítěti, rodině i integrující třídní učitelce, kdy každý ví, 

na koho se může obrátit při řešení problému. 

Příznivé klima lze dále posilovat různými rituály, již zažité doplňovat dalšími 

a obohacovat tak týmový život dětského kolektivu ( přivítání, společné popřání 

hezkého dne, oslavy narozenin, komunitní kruh, oslavy školní - masopust, ván. 

slavnost, sportovní dny, výlety, Měsíc dětské radosti, loučení s předškoláky, návštěvy 

ve škole, výstavy, Mateřinka.... vše, co tvoří tradice života školy a je konáno společně 

s rodiči). 

V rámci vnímání odlišnosti druhého se děti učí toleranci, pochopení, vzájemné 

pomoci a nakonec i ocenění jedinečnosti člověka. Vzdělávací nabídka odpovídá 

mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života podle jeho individuálních 

možností a volby. Ve vztazích mezi dospělými a dětmi se projevuje vzájemná důvěra, 

tolerance, ohleduplnost, vzájemná pomoc a podpora. Pedagog posiluje neformální 

vztahy dětí ve třídě a posiluje jejich prosociální chování. Žádné dítě nesmí být 

znevýhodňováno.

Organizace

V reakci na různorodost vzniká heterogenita prostředí tříd a v rámci ní 

vytváření skupin pro iniciativy podle talentu, zájmu, problému i individuální podpory 

a péče, vždy na základě potřeby dítěte a jeho svobodné volby ve spolupráci s rodinou 

a dalšími externími odborníky. Denní řád má pevně dány intervaly mezi jídly, jinak 

ale umožňuje reagovat na aktuální potřeby dětí.

V prostředí třídy musí být možnosti pro vytvoření koutů k relaxaci, které 

skýtají dítěti intimitu. Spontánní hře je věnován dostatek času i prostoru, dítěti je 
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umožněno v ní pokračovat i po nutném přerušení, přechody k jiným činnostem jsou 

motivované nebo rituální, což je pro handicapované přínosné a pro intaktní zábavné. 

Je respektováno individuální pracovní tempo dítěte, adaptační režim se 

při způsobuje potřebám dítěte, probíhá v přítomnosti rodiče. Pro úspěšnou integraci je 

nutností vytvořit podpůrné týmy pro všechny zúčastněné:

o podpora rodiče – ředitelka, učitelky, spolupracující odborník,

o podpora učitelky – ředitelka, rodič, spolupracující stálý tým odborníků, 

odborníci z vlastních řad,

o podpora dítěte – rodič, učitelka, asistent, dětský kolektiv, ostatní zaměstnanci, 

další odborník, podpora dítěte v IVP s respektováním jeho dispozic V rámci 

personálního zajištění se stále více dostává do popředí kromě dostatečně 

operativní spolupráce s externími odborníky i získávání odborníků z vlastních 

řad dalším studiem, odbornými kurzy  apod., v rámci účelně plánovaného 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve vlastní škole.

Zajištění efektivního výchovného a vzdělávacího  prostředí při akceptaci programu 

s integrací může být a je  pro mnohé z řad pedagogů  celoživotní motivací pro další 

profesní růst.

Řízení mateřské školy

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou vymezeny v pracovních 

náplních, obecné povinnosti vyplývající z pracovně právního vztahu jsou obsaženy 

v organizačním řádu školy a pracovním řádu pro zaměstnance škol a školských 

zařízení.

Spolupracujícím orgánem ředitelky je pedagogická rada, která se schází každý 

týden na operativních krátkých poradách a jedenkrát měsíčně na koncepčních 

a evaluačních poradách. Závěry z pedagogických rad jsou závazné pro další 

pedagogickou práci. O záležitostech jednotlivých tříd spolurozhodují jejich třídní 

učitelky. Ke konzultacím o vzdělávání integrovaných dětí se scházejí týmy vzniklé 

pro jejich podporu, ředitelka je členem těchto týmů.

Řízení pedagogického procesu

Organizace vyučovacího a výchovného procesu se řídí platnými školskými 

předpisy a školním řádem. Škola má vlastní školní vzdělávací program vypracovaný 

ředitelkou školy ve spolupráci s ostatními pedagogy a v souladu s Rámcovým 

programem pro předškolní vzdělávání, který je rozpracován do třídních vzdělávacích 
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programů učitelkami MŠ a integrace je v něm zakotvena. Dle potřeby je jedna 

nebo více tříd upraveno jako integrační.

Individuální vzdělávací plány pro integrované tvoří třídní učitelky na základě 

žádosti rodiny a ve spolupráci s rodinou a stálým spolupracujícím odborníkem z SPC, 

PPP, případně školním speciálním pedagogem a logopedem. Konečné schválení 

provádí ředitelka. 

Styl řízení pedagogického procesu je demokratický a týmový, vyžaduje 

vysokou angažovanost pedagogů a jejich motivaci. Pedagogové mají právo zásadní 

problémy řešit společně v týmu, otevřeně komunikovat, vyjadřovat vlastní názor, 

vyjadřovat se k práci své i jiných, včetně ředitelky, být vždy pravdivě informováni. 

Konflikty a problémy je nutno řešit věcně, efektivně a kultivovaně.

Pedagogové podle potřeby vytvářejí podpůrné týmy ve prospěch 

integrovaných, které pomáhají rodině, dítěti i třídní učitelce v obtížných situacích. 

Jejich odpovědností jsou kvalitní výsledky výchovně vzdělávací práce.

Ředitelka má odpovědnost za tvorbu podmínek a finanční krytí, odpovídá 

za odborné personální zabezpečení integrace a dodržení bezpečnostních norem. 

Vytváří kontrolní, hodnotící a evaluační systém k naplňování programu a sledování 

individuálních vzdělávacích plánů. Je také odpovědná za vybudování vnitřního 

i vnějšího informačního systému pro pedagogy, rodiče i širší veřejnost a spolupráce 

s potřebnými odborníky, zřizovatelem a krajským úřadem.

Personální a pedagogické zajištění programu

Odborná kvalifikace pedagogů je dána dle zákona 563/2004 Sb. 

o pedagogických pracovnících. Další vzdělávání a samostudium v oblasti speciální 

pedagogiky a práce podle speciálně pedagogických metod a postupů je nutností 

a vyžaduje motivaci k celoživotnímu vzdělávání. Pro školu je výhodou mít vlastní 

odborníky a stálé spolupracující externí odborníky, s nimiž je šance vytvořit funkční 

tým. 

Spoluúčast rodičů

Rodiče spolupracují při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a třídních 

vzdělávacích programů, mají možnost vstupu do tříd a pravidelné komunikace 

s pedagogy, ředitelkou a dalšími odborníky. Podílí se na individuální podpoře svého 

dítěte při dodržení pravidel pro nenarušování běžného programu třídy. Mají právo mít 

připomínky  k obsahu a organizaci vzdělávání a právo na odbornou radu. Škola 

disponuje prostorami, v nichž se může rodič setkat s učitelkou, ředitelkou nebo dalším 
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odborníkem, který má dítě v péči a kde je možno poskytnout individuální konzultaci 

nebo radu. Pro individuální poradenství využívá odborníků z vlastních řad. Pro účast 

i spolupráci vznikla řada akcí společných pro školu a rodinu a které tvoří tradici školy.
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2 Myšlenka inkluze – směřování  k inkluzivní mateřské škole

Zajištění výchovy a vzdělávání pro všechny bez rozdílu, včetně dětí a osob 

se speciálními vzdělávacími potřebami, se stalo v průběhu 90. let a po roce 2000 ukazatelem 

vyspělosti současné společnosti. Při prosazování myšlenky „školy pro všechny“ v evropské 

dimenzi došlo k určitému posunu v chápání výrazu integrace, používaném při začleňování 

jedinců s handicapem do hlavního proudu vzdělávání.  Začíná se používat výraz inkluze, který 

označuje stav, při němž k exkluzi – vyloučení zdravotně postiženého, vůbec nedochází. 

Termín „škola pro všechny“, užívaný od konání Světové konference speciálního vzdělávání 

ve španělské Salamance, znamená rovnoprávné vzdělávání pro všechny děti bez rozdílu 

postižení, nadání, barvy pleti nebo etnika. 

2.1 Formy integrace v mateřské škole z pohledu inkluze

Již v předchozím textu uvádím, že jsme skupinovou integraci a vzdělávání ve speciálních 

třídách nepřijali a jako přirozenější a podmínkám mateřské školy bližší je nám naší praxí 

ověřená forma individuální integrace do běžné třídy mateřské školy a následné 

zajištění individuální podpory dítěte  a dalších servisních služeb při respektování tvorby 

výše uvedených podmínek. 

Inkluze je chápána v širším významovém i aplikačním smyslu jako vyšší forma integrace, 

založená na zapojování (nevyčleňování) handicapovaných jedinců z hlavního 

vzdělávacího proudu, ale i posléze společenských procesů. Znamená vytváření podmínek 

pro plnohodnotný život handicapovaných bez diskriminačních omezení po celou délku 

života v místě, kde žijí.Toto je nepochybně významný posun  ve filozofii vzdělávání 

a života společnosti obecně.Právě v předškolním věku se dá předpokládat velká 

nenucenost a tolerance dětí ve vztahu k odlišnostem. Organizační formy předškolního 

vzdělávání, týmové hry, prožívání různých herních situací, jsou ideálním integrativním 

prostředím. Spolupráce dětí v malých skupinách či dokonce ve dvojicích umožňuje velmi 

individualizovaný program, sociální setkávání probíhá zcela spontánně. Podmínkou 

je ovšem dodržení sníženého počtu dětí ve třídě a zajištění velmi rozmanitých 

pedagogických nároků a požadavků pro zvládnutí náročných situací s integrovanou 

skupinou.6

                                               

6 Příspěvek:BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M.Pojetí integrativního/inkluzívního vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v evropském kontextu [online] 
[cit.30.3.2009]Dostupné na http://svp.muni.cz/ukazat.php?docId=257
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2.2  Nové chápání normality školy i žáka

Použijeme-li pro odlišení dětí postižených a nepostižených ve veřejnosti 

nejzažitější označení – normální x nenormální a zamyslíme-li se současně nad tím, zda je 

normální existence lidské populace bez lidí s postižením, musíme konstatovat, že opak je 

pravdou.Historicky dlouhodobou segregací jedinců s postižením do institucí pro speciální 

vzdělávání došlo k posunu v chápání školy bez dětí s handicapem jako školy normální. 

Vraťme se k zasedání UNESCO v Salamance 1994, kde ministři a ministryně 

školství devadesáti dvou zemí z celého světa v jednom z programových bodů Deklarace 

prohlásili: „Školy běžného vzdělávacího proudu, které mají inkluzívní charakter, 

představují nejefektivnější prostor k potlačování diskriminujících postojů a názorů 

většinové společnosti, představují prostor k budování otevřené, vstřícné a chápající 

společnosti a školy pro všechny. Takovéto prostředí je nepochybně příznivé pro všechny 

žáky, a tím je i mimořádně efektivní.“

Potlačením veškerých vylučovacích tlaků - exkluze, ať už jsou zaměřeny 

na původ dítěte, jeho sociální prostředí, jiný rodný jazyk, handicap tělesný, smyslový 

nebo mentální, jeho orientaci, schopnosti a nadání, dojdeme k novému chápání 

normality dítěte – normální je různorodost, normální je v rámci této různorodosti 

zapojení všech dětí do společného vzdělávání a odstraňování problémů, které společné 

vzdělávání komplikují a tvoří překážky v jeho realizaci.

Inkluzívní charakter má škola, která umožňuje zapojení všech dětí 

do společné výchovy a vzdělávání a definuje a řeší odstraňování problémů  s tím 

souvisejících.
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3 Tvorba vize a strategie mateřské školy směřující k inkluzi

3.1 Tvorba výchozích tezí mateřské školy směřující k inkluzi

K rozvíjení inkluze je nutné pochopení a přijetí této filozofie u všech 

participujících stran, které se účastní života školy. Základním východiskem je 

akceptace různorodosti dětské populace v mateřské škole, tedy i běžná přítomnost dětí 

se zdravotním postižením, aniž by byla jakkoli zdůrazňována či příliš vnímána. 

Před přijetím nové vize školy, která je o společném zapojení se při výchově 

a vzdělávání s ostatními,  bez označování handicapů a odlišností, ale také o spolupráci 

a sdílení tvorby vzdělávacího programu s velkou mírou individualizace, je třeba 

vyjasnit si zásady, na nichž je škola budována. 

Metodou „Brainstorming“ za spolupráce všech pedagogů mateřské školy, 

speciálního pedagoga, pedagogického a osobního asistenta po prostudování české 

verze „Ukazatele inkluze“  autorů Tonyho Bootha a Mela Ainscowa ( Revidované 

anglické vydání CSIE 2002) byl vytvořen souhrn následujících tezí:

o inkluzívní hodnoty startuje a tvoří škola – tj. všichni – pedagogové, 

asistenti, externí odborníci, provozní zaměstnanci, rodiče , děti , podmiňující 

vliv má i zřizovatel a veřejnost v obci,

o všichni spolupracují při budování komunity, do níž integrovaní nerozlučně 

patří,

o všechny děti jsou stejně důležité, nikdo není vyčleňován, označován, jinak 

diskriminován, u dětí s postižením nebude diagnóza používána jako stigma,

o potřeby dětí jsou zjišťovány, respektovány a uspokojovány individuálně

v maximální míře,

o rozdíly mezi dětmi jsou příležitostí k rozvoji programu, nikoli problémem 

k řešení,

o školní vzdělávací program je směrován k individuálnímu naplňování 

cílových kompetencí dětí,

o vzdělávací  postupy musí být také individualizovány,

o organizace předškolního vzdělávání upřednostňuje skupinové 

a individuální formy,

o všichni v komunitě spolupracují na odstraňování překážek v učení 

a zapojení,

o překážky je třeba společně přesně identifikovat,
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o spolupráce při tvorbě optimálních podmínek – podnětnost prostředí, 

organizace a individualizace, příznivá akceptující kultura školy pro vzdělávání

Změna ve vnímání heterogenního prostředí mateřské školy s přítomností 

integrovaných dětí by měla být umocňována posilováním tolerance při přijímání 

individuality každého dítěte.

3.2  SWOT analýza podmínek pro přijetí vize školy směřující k inkluzi

Dalším krokem před přijetím nové vize školy, jejím budoucím šířením 

a rozvíjením je specifikování stávajících silných a slabých stránek školy v tvorbě 

a stavu podmínek pro inkluzívní vzdělávání. Specifikovat příležitosti a hrozby uvnitř 

i vně školy. Jinak řečeno zkoumat stávající připravenost a zralost školy pro přijetí 

inkluze v komunitě pracovníků a v komunitě využívající služby školy a jejich naladění 

pro inkluzi. 

Z výsledků této SWOT analýzy jsem sestavila tabulku v sestupném pořadí 

zvolených hodnot. Na prvním místě je vždy varianta nejpočetnější:

Ze sledovaných témat vyplývá, že směrem k veřejnosti a budoucím úkolům je 

připravenost školy přijmout program inkluzívního vzdělávání vysoká. Zde pracovní 

tým vytipoval sedm silných stránek školy, i když v protiváze jsou i rizika, se kterými 

bude třeba bojovat a mohou ovlivnit i zájem rodičovské veřejnosti o školu.

Podmínky uvnitř týmu rovněž svědčí o vůli i odborné připravenosti vizi 

inkluzívní školy přijmout a odborně se na ni dále kontinuálně připravovat, hlavně 

v přijetí plánu vlastního dalšího vzdělávání. Lze konstatovat, že řada jednotlivých 

členů pedagogického týmu vidí v budoucí realizaci programu příležitost pro svůj další 

profesní rozvoj a má zájem o tento způsob filozofie školy.

Zabezpečení věcné a organizační je v zásadě již nastartováno a bude dále 

předmětem zpracování ve strategii inkluzívního rozvoje školy.
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S /strengths/ - silné 
stránky

Počet 
respondentů

W/weaknesses/-slabé 
stránky

Počet 
respondentů

Škola je veřejnosti známa programem 

s integrací. 

18 Nedostatečné finanční zdroje zejména 

na kompenzaci podmínky snížení počtu dětí  

v integrační třídě.

14

Škola je vyhledávána i rodiči z jiných 

městských částí a okolních obcí.

18 Zřizovatel upřednostňuje přijímání dětí 

s trvalým bydlištěm v obci.

14

Zřizovatel je seznámen s programem školy 

a školu podporuje.

18 Není reálné očekávat finanční podporu 

integrace ze strany zřizovatele.

12

Krajský úřad má vypracovaný systém 

financování integrace.

18 V poskytování příplatku na integraci jsou 

značné výkyvy, neřídí se normativem.

8

V přijímacím řízení nejsou minority 

diskriminovány.

18 Problémy s financování asistenta pedagoga. 8

Mimoškolní a mimotřídní akce jsou 

bohatou součástí programu otevřenou 

veřejnosti.

18 Spoluúčast rodiny při financování osobního 

asistenta.

8

Vysoké aktivity školy jsou přístupné 

pro všechny děti bez ohledu na handicap.

18 Budova není bezbariérová.

Ve škole již existuje vstřícné klima 

pro integraci.

18 Setkáváme se i s rodiči, kteří mají výhrady 

ke společné výchově s integrovanými. 

Sbor pedagogů je kompetentní a odborně

připravený

18 Vysokoškolští odborníci mohou přejít 

na lépe placenou pozici jinde. 

Škola má vybudovaný tým stálých 

spolupracujících odborníků z SPC.

15

Škola má zkušenosti s pedagogickou i  

osobní asistencí. 

15

Aprobovanost pedagogů v oboru speciální 

pedagogika.

15

Materiální vybavení školy  již zahrnuje 

některé speciální pomůcky a vybavení. 

14

Dobré vztahy mezi pracovníky. 14

Vnitřní prostory školy mají členění 

pro možnosti skupinové a individuální 

práce.

14

Propracovaný vnitřní systém komunikace a 

komunikace s veřejností.

12
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O/opportunities/-příležitosti Počet 

respondentů
     T /threats/ - hrozby Počet 

respondentů

Zkvalitňování spolupráce mezi zaměstnanci 

školy.

    18 Omezení ze strany zřizovatele z důvodu 

tlaků na maximální využití kapacity. 

    18

Zkvalitnění spolupráce školy a rodiny. 18 Setkávání se s některými negativními 

společenskými jevy a nutnost jejich 

řešení.

18

Zkvalitňování vzdělávacího prostředí 

na principech individualizace pro všechny 

děti.

18 Důležitost udržení kvality pedagogického 

sboru při špatných platových 

podmínkách.

13

Cesta ke zkvalitnění organizační kultury 

školy.

18 Podpora pro integrované musí být přijata 

celou komunitou.

13

Cesta ke zkvalitnění školního vzdělávacího 

programu .

    15 Skeptický pohled na společenský přínos 

inkluze ve veřejnosti.

    10

Zvýšení povědomí o inkluzívním vzdělávání

všech zúčastněných.

12 Boj se stigmatizací dětí s postižením. 6

Tvorba a zařazení nových projektů. 11 Boj s předsudky veřejnosti, diskriminační 

sklony.

6

Motivace k dalšímu profesnímu růstu 

pro pedagogy.

    11 Nedostatek tvořivosti. 2

Celoživotní vzdělávání.     10 Nechuť ke vzdělávání. 2

Možnost zpracování financovaného projektu 

z ESF a získání dalšího financování.

2     

Novelizace zákonů. 2      

7

                                               
7 Eger, L. a kol.: Strategie rozvoje školy. Plzeň: Cechtuma s.r.o., 2002
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3.3 Aplikace „Ukazatele inkluze“ zpracovaného podle autorů Tonyho Bootha 

a Mela Ainscowa v české verzi vydané občanským sdružením Rytmus (2007) 

při tvorbě vize a strategie inkluzívní mateřské školy.

„Ukazatel inkluze“  je publikace, jejímž cílem je podpora inkluzivního rozvoje 

škol. Jde o komplexní materiál, který chce pomoci hledat směr rozvoje  vlastní 

organizace a prostředí. Vychází z bohatého rejstříku znalostí a praktických zkušeností 

autorů, kteří si kladou za cíl podněcovat a podporovat rozvoj škol bez ohledu na to, 

do jaké míry je ta která škola považována za inkluzivní. Na „Ukazateli“ pracovali 

autoři po dobu tří let s pomocí učitelů, rodičů, členů správních orgánů škol, 

výzkumných pracovníků a zástupců organizací pro osoby s postižením. Členové týmu 

již měli v oblasti inkluzivního rozvoje škol rozsáhlé zkušenosti. První verze 

„Ukazatele“ byla pilotně odzkoušena na šesti primárních a sekundárních školách 

v Anglii. Upravená verze pak byla hodnocena v rámci podrobné výzkumné studie 

na sedmnácti školách spadajících pod čtyři místní školské úřady (local education 

authorities). Školám se na základě testovaných materiálů podařilo identifikovat 

možnosti dalšího rozvoje, které by za jiných okolností neviděly, a realizovat je v praxi. 

Kromě toho školy navrhly, jak materiál dále zkvalitnit. První verze „Ukazatele“ vyšla 

v březnu 2000 a Ministerstvo vzdělávání a zaměstnanosti (Department for Education 

and Employment) ji zdarma rozeslalo všem primárním, sekundárním a speciálním 

školám a školským úřadům v Anglii.  „Ukazatel“ podrobně rozebírá, jakým způsobem 

lze zmenšit překážky v procesu učení a zapojení do vzdělávání u každého jednotlivého 

dítěte či studenta. 

Nepředstavuje žádnou novou iniciativu nebo alternativní cestu. Předkládá jen 

jeden z možných způsobů, jak zlepšit přístup školy k inkluzívním hodnotám a jejich 

uvádění do praxe na principu budování vztahů, spolupráce a zkvalitňování 

vzdělávacího prostředí. Společným rozhodnutím pro inkluzívní vzdělávání a analýzou 

daného stavu v prostředí školy bylo jednoznačně zjištěno, že silné stránky školy 

a naladění pro inkluzi převažují, se stránkami slabými je nutno počítat a je možno je 

eliminovat.  Formulace příležitostí ve zpracované analýze jen zviditelnila stav, kdy 

v řadě uváděných možností jsou již realizovány. Je možno přistoupit k formulaci nové 

vize školy a stanovit priority pro její naplňování. 
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3.4  Formulace nové vize mateřské školy

Přijetím inkluzívní filozofie nastupuje mateřská škola cestu k vytváření 

podmínek pro výchovu, vzdělávání a šťastný život všech dětí na principu rovných 

šancí,  bez ohledu na jejich handicap, národnostní nebo sociální původ, zdravotní 

oslabení či jiné znevýhodnění. Dětem bude záměrně vytvářen program na míru jejich 

možností, zájmů, talentu a speciálních vzdělávacích potřeb. Program dostatečně 

pestrý, aby umožnil respektovat svobodnou individuální volbu. Individualizovány 

budou i vzdělávací postupy a speciálně pedagogická podpora tak, aby byly vzdělávací  

možnosti dětí maximálně využity a potřeby uspokojeny.Třídy budou tvořeny 

na principu přirozené heterogenity, rozdílnosti budou akceptovány, děti budou 

vychovávány ke vzájemné pomoci, toleranci a respektu.

Tuto vizi je možno naplňovat jen při vzájemné spolupráci všech participujících 

stran, ovlivňujících život školy vytvořením společné komunity v rámci přijetí společné 

politiky, přičemž na konci této cesty je změněná příznivá kultura školy pro všechny, 

bez jakéhokoli vylučování.8

                                               
8  ŠVP Mateřské školy U Rybníčku
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4  Budování strategie inkluzívní mateřské školy – fáze budování inkluzívní kultury školy

Nová strategie školy, která chce prosazovat inkluzívní hodnoty, je založena 

na zkvalitnění vzdělávacího prostředí a spolupráci. Proto je ve strategickém plánu dlouhodobě 

prioritou budování komunity, v níž rovnocennou roli hrají všichni participující na výchově 

a vzdělávání dětí bez vylučovacích tlaků. Komunita pak dále v procesu směřování k inkluzi 

aktivně uplatňuje stanovené inkluzívní hodnoty a výsledkem tohoto týmového působení je 

pozitivní posun v kultuře školy. Na základě změny v kultuře školy probíhá výchova 

a vzdělávání v rámci programu, jehož priority v praxi realizuje tým informovaných 

a motivovaných spolupracovníků. 

4.1 Vytváření komunity

Pro přijetí nové vize a filozofie školy je nejprve nutno získat oporu v podpůrném 

týmu pedagogů  pro zajištění informační fáze ve spolupráci s ředitelkou. Vytvoření 

informované a přesvědčené základní skupiny z řad pedagogů uvnitř školy umožní šířit 

dále základní ideu v následujících krocích:

o zveřejnění vize vyvěšením její formulace v poutavé grafické úpravě v prostorách 

tříd, chodbách školy, na webových stránkách školy a její rozšíření do míst, 

s nimiž má mateřská škola spolupráci – spolupracujícím školám, odborným 

pracovištím, zřizovateli. Součástí zveřejnění vize musí být i stručné seznámení 

s klíčovými oblastmi nové strategie a tématy rozvoje nového školního 

vzdělávacího programu. Způsob šíření nové vize a klíčových změn v programu 

školy zvolit takový, aby potřebné informace pronikly také směrem k rodičům 

a ostatní veřejnosti v obci. Je možné zvolit publikování v místním tisku, vytvořit 

letáky se základní informací o programu, informovat v přímém kontaktu 

při příležitosti pořádání dne otevřených dveří nebo schůzek s rodiči,

o vyzvat ke spolupráci tým stabilně spolupracujících externích odborníků, 

vyjasnění rolí ostatních zaměstnanců školy, nejen pedagogů, sdílet stejné cíle 

a přizpůsobit jim pravidla chování musí všichni,

o zajistit způsoby zjišťování názorů mezi zaměstnanci školy, rodiči, názor 

zřizovatele a veřejnosti. Vyzvat k diskusi na webových stránkách školy, 

zorganizovat anketu, připravit dotazník k tématu pro rodiče, umožnit anonymní 

vyjádření do schránky důvěry. Názory vyhodnocovat a přizpůsobit jim další kroky, 

reagovat na ně
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Formování společné komunity není nikdy ukončeno, práce s informacemi nikdy 

nekončí, pozornost je třeba věnovat novým členům – tj. rodičům a nově přijatým 

dětem, jejich začlenění je třeba ošetřit v programových materiálech školního 

vzdělávacího programu. Prohlubováním znalosti programu a principů společných 

inkluzívních hodnot dochází postupně k budování komunity vstřícné, spolupracující 

a podnětné, jíž záleží na docilování nejlepších výsledků.

4.2   Stanovení inkluzívních hodnot

Princip nikoho nevylučovat je principem základním a je nutné ho zakotvit 

v kritériích pro přijímací řízení ( Příloha č.1). Při přijímání všech dětí bez rozdílu je 

nutné naučit se nezdůrazňovat handicap dítěte a označení postižení a míry speciálně 

pedagogické podpory užívat pouze v odborných konzultacích, v běžném vzdělávacím 

procesu nikdy. Trvalé označování dítěte, které je viditelně odlišné, ze strany učitele, 

může vést k jeho celoživotní stigmatizaci a sžitím se s rolí postiženého. Inkluze 

jakoukoli stigmatizaci či etiketaci nepřipouští. Nezdůrazňovat žádné odlišnosti 

a plánovat s ohledem na účast všech dětí, i těch, které navíc pracují 

podle individuálních vzdělávacích plánů (příloha č.2). Překážky v zapojení eliminovat 

už při přípravě podmínek pro vzdělávání. Vyskytnou-li se přesto, spolupracovat 

při jejich odstraňování. Zlepšit komunikaci a spolupráci školy, rodiny, ostatních 

spolupracovníků.

Stanovení inkluzívních hodnot je nutno pravidelně vyhodnocovat a dále dotvářet 

podle dosaženého stupně vývoje.

4.3 Tvorba plánu inkluzívního rozvoje – politika školy 

Změnou v politice školy je budování školy pro všechny za jasně vymezených 

priorit programu. Základní prioritou je podpora různorodosti, výchova k toleranci, 

vzájemné pomoci a plánování s ohledem na všechny děti. Znamená to plánování 

a realizaci aktivit, které na různorodost reagují a na základě svobodné volby jsou 

dostupné všem dětem, které si hledají vlastní způsob zapojení. Vzdělávací nabídka musí 

být bohatá, velmi různorodá s ohledem na různorodost dětí a vysokou podnětností 

aktivit. Tvorba takové nabídky klade značné nároky na tvořivost pedagoga, zde velmi 

pomůže účinné zapojení rodiny a dalších odborníků. V nabídce si musí najít příležitost 

všechny děti i ty, které vyžadují individuální podporu. Zjišťování překážek pro zapojení 

a jejich odstraňování probíhá průběžně.
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4.4   Rozvíjení inkluzívní praxe

4.4.1  Organizace vzdělávání :

Individualizované předškolní vzdělávání probíhá v heterogenních skupinách 

při sníženém počtu dětí ve třídě. Pedagog může mít oporu v zapojení asistenta 

pedagoga nebo rodiče.  Vhodné je organizování skupinových alternativ s možností 

svobodné volby podle individualizovaných potřeb a zájmů, aplikace metody 

kooperativního a prožitkového učení, zavádění týmových rituálů pro posilování 

vzájemné komunikace a sounáležitosti.

Pro individualizované sledování pokroků dítěte je dobré zavést pravidla 

oceňování, tak aby bylo oceněno každé dítě podle jeho individuálních úspěchů 

vzhledem k jeho možnostem a k tomu účelu tvořit portfolia dítěte s výsledky jeho 

prací v průběhu vzdělávání. V programu dne zavést možnost pro pravidelnou 

individuální podporu potřebných dětí i nad rámec běžné výuky, k tomu využít odborné 

kvalifikace vlastních pedagogů i poradenské péče pro rodinu přímo ve škole a oporu 

v externí odborné pomoci v rámci trvalé kvalitní spolupráce školských poradenských 

zařízení.

Komunikaci pedagogů, rodičů a externistů napomůže systém porad, které jsou 

místem pro konzultace výchovných a vzdělávacích problémů, zde vznikají dohody 

o vzniku podpůrných týmů pro potřebné děti a další týmové spolupráci. Týmová 

dohoda vede také k zajištění dobré koordinace programu. 

4.4.2 personální zabezpečení:

Podmínkou je týmová odborná pedagogická spolupráce kmenových pedagogů 

školy se stabilním týmem odborných externích spolupracovníků z SPC a PPP. 

Výhodou pro rodinu je možnost zajištění speciálně pedagogické a logopedické 

podpory odborníky z vlastních řad přímo ve škole. Často bývá nutností zajistit 

pedagogickou nebo osobní asistenci pro individuální podporu dětí na základě 

doporučení školského poradenského zařízení. Pro zajištění programu je nezbytností 

plánování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, v případě motivovaných 

zaměstnanců i plánování dalšího profesního rozvoje včetně zvyšování odborné 

kvalifikace.zaměstnanců.



38

4.4.3 mobilizace zdrojů

Je třeba si uvědomit, že ve využívání zdrojů na podporu inkluzívního 

vzdělávání budouvždy existovat rezervy a že zdrojem nejsou jen peníze. Zdroje 

se ukrývají v nevyužitých schopnostech pedagogů efektivně řídit vlastní proces učení, 

využívat spolupráci rodičů i tvořit podmínky pro vzdělávání. Zdroje školy se ukrývají 

i ve schopnosti ředitele efektivně spolupracovat se zřizovatelem, veřejností 

a možnostech získávat sponzory. Ekonomické zajištění programu je samozřejmě 

bodem velmi podstatným.

Priority rozvoje školy jsou rozděleny do výše uvedených čtyř oblastí, navzájem 

úzce souvisejících a propojených. Nelze zaznamenat pokrok izolovaně jen v jedné 

oblasti bez posunu v oblasti další. Škola má záměr nastartovat  budování nové vlastní 

kultury, na počátku tohoto procesu je její pochopení, na konci ztotožnění se s ní. Tento 

proces se týká všech, kdo ovlivňují její život a je podmínkou dalšího rozvoje programu 

a pozitivních výsledků ve vzdělávání a výchově.
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5 Identifikátory inkluzívní kultury školy 

Pro vnitřní potřebu hodnocení a autoevaluaci dosaženého stavu inkluze v kultuře školy 

je možné sestavit stupnici identifikátorů k posouzení úspěšnosti procesu. Formou dotazníku 

určeného všem účastníkům lze stav zjistit, statisticky zpracovat a dále inovovat v duchu 

zjištěných skutečností.

5.1 Formulace identifikátorů aplikovaných v první fázi budování „školy 

pro všechny“

5.1.1 Budování komunity

o každý se cítí vítán,

o škola přijímá děti se speciálními vzdělávacími potřebami, děti jiných etnik, 

děti sociálně znevýhodněné i děti nadané,

o rozdíly mezi dětmi jsou přijímány pozitivně a přirozeně jako zdroj 

pro tvorbu programu,

o děti se chovají přátelsky a navzájem si pomáhají,

o zaměstnanci školy jsou srdeční a dobře spolupracují,

o partnerský vztah a jednání s úctou je patrno na všech úrovních – dítě x dítě, 

učitel x dítě, dospělý x dítě, rodič x učitel,

o škola je otevřená pro všechny, propojená s místní komunitou,

o škola má funkční informační systém vnitřní i pro veřejnost,

5.1.2 Stanovení inkluzívních hodnot

o každé dítě může (musí) ve škole zažít úspěch,

o neexistuje žádné omezení ve volbě vzdělávací aktivity, nabídka je 

pro všechny,

o dítě je pozitivně oceňováno a vedeno k vlastnímu pozitivnímu 

sebehodnocení,

o každé dítě má své portfolio prací, aby poznalo vlastní pokrok,



40

o výsledky prací nejsou srovnávány, je oceňován jen pokrok jednotlivého 

dítěte,

o je-li někdo jiný,  je to vnímáno jako další příležitost k učení, 

ne jako překážka,

o každé dítě má právo na vlastní názor, může nabízenou aktivitu odmítnout,

o všichni si uvědomují, že škatulkování dětí podle míry speciálních 

vzdělávacích potřeb je překážkou v cestě k inkluzi,

o diskriminace je minimalizována, žádoucí je maximální míra tolerance,

5.1.3 Budování školy pro všechny

o učitelský sbor, zaměstnanci školy, spolupracující externí odborníci, osobní 

a pedagogičtí asistenti a rodiče společně vytvářejí dětem jednotné zázemí, 

všichni jsou plnohodnotnými podílníky v procesu vzdělávání dětí,

o všem novým členům komunity je pomáháno, jsou jim zajištěny potřebné 

informace a podpora,

o každý nový zaměstnanec je uveden do své funkce zkušenějším kolegou,

o není podporována nezdravá konkurence, pouze spolupráce a sdílení 

zkušeností,

o každý člen pedagogického týmu má otevřenou cestu ke vzdělávání 

a profesnímu růstu,

o každý je spravedlivě oceňován podle známých kritérií,

5.1.4 Podpora různorodosti

o různorodost dětí je podporována rozmanitou a bohatou nabídkou 

vzdělávacích příležitostí,

o děti se učí porozumět odlišnostem a přirozeně a pozitivně je přijímat,

o děti se speciálními vzdělávacími potřebami nejsou stigmatizovány, jejich 

potřeby jsou však zohledňovány a mají zajištěnu speciálně pedagogickou 

podporu,
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o míra podpory je rozpracována do individuálních vzdělávacích plánů, práce 

podle nich však nevylučuje účast v běžném programu podle volby 

a možností dítěte,

o podpora nového dítěte je zajištěna v adaptaci nejprve rodičem, poté je 

pro ně postupně budován podpůrný tým pro pomoc při začlenění,

o pro rodiče je po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy k dispozici 

poradenská pomoc,

o překážky v této filozofii jsou zjišťovány všemi zúčastněnými 

a odstraňovány,

5.1.5 Organizace učení

o plánování učení probíhá v týmech, individuálního plánování se účastní 

rodič a podpůrný tým dítěte,

o výsledky dětí jsou sledovány, nikoli srovnávány, jsou podkladem 

pro stanovení závěrů dalšího plánování, každé dítě má vlastní portfolio,

o děti se učí spolupracovat ve dvojicích i v týmu –jsou preferovány týmové 

hry, kooperativní formy učení,

o speciálně pedagogickou podporu mohou využívat i děti neintegrované,

o aktivní zapojení dětí vyžaduje metody prožitkového učení a respektování 

vlastního výběru vzdělávací aktivity podle zájmu, talentu, znalosti 

a dovednosti dítěte,

o ve vzdělávací nabídce jsou i nadstandardní a mimoškolní aktivity,

o je respektováno individuální pracovní tempo dítěte,

o ve třídách je usilováno o klidnou a tvořivou atmosféru,

5.1.6 Personální zabezpečení

o zaměstnanci mají pocit sounáležitosti a ztotožnění s plánem rozvoje školy,

o vědí, že jejich názor hodně znamená a bude využit,

o jsou motivováni k profesnímu rozvoji a studují na principu rovné 

příležitosti,

o podporují zapojení rodičů i dalších odborníků,
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o jsou schopni vytvářet podpůrné týmy,

o mají pocit spravedlivého ocenění ze strany vedení školy,

o jejich odbornosti je efektivně využíváno

5.1.7 Mobilizace zdrojů

o jedním ze zdrojů pro výchovu a vzdělávání jsou i rozdíly mezi dětmi,

o didaktické pomůcky a speciálně pedagogické metody slouží každému, kdo 

je potřebuje,

o je budována odborná knihovna,

o škola má plán kulturních akcí a návštěv divadel jako další příležitost 

ke vzdělávání,

o škola má plán sportovních aktivit,

o jsou využívány zdroje v okolní komunitě – spolupráce se školami, pořádání 

výstav a vystoupení pro sponzory, seniory, obecní slavnosti apod.,

o škola má plán výletů a vlastivědných vycházek,

o škola spolupracuje se zahraničními mateřskými školami a využívá 

jako zdroje,

o pro vzdělávání i těchto kontaktů a zkušeností z nich

Těmito identifikátory inkluzívní kultury školy je třeba ověřit dosažený stav alespoň jednou 

ročně a podle dosažených výsledků dále určit následné úpravy a kroky v implementaci 

zvolené strategie.9

                                               
9
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6 Výzkumná část

6.1 Stanovení cíle výzkumného problému

Výzkumné šetření si klade za cíl zjistit, v jaké míře je začlenění dětí 

se zdravotním postižením v mateřských školách v České republice běžně realizováno 

a zda jsou přijímány tyto děti v místě, kde bydlí. Jaký je procentuální podíl mateřských 

škol realizujících integraci a jaké procento mateřských škol ze zkoumaného vzorku děti 

se zdravotním postižením nepřijímá. Zjistit, zda vzdělávací programy mateřských škol 

počítají s různorodostí vzdělávacích potřeb dětí a zda poskytují individualizovanou 

vzdělávací nabídku, zda pracují podle individuálních vzdělávacích plánů. Zjistit chceme 

rovněž,  kde mateřské školy spatřují překážky v začlenění dětí s handicapem. 

6.2 Stanovení hypotéz

Hypotéza č.1:

Předpokládáme, že začleněním dítěte se zdravotním postižením, sociálním 

znevýhodněním či patřícím k jiné minoritě uskutečňuje v dnešní době minimálně 75 % 

mateřských škol.

Hypotéza č.2:

Předpokládáme, že procento mateřských škol s integrací, jejichž zřizovateli jsou 

velká města, je výrazně nižší, než je tomu v případě mateřských škol venkovských 

a malých měst do 10 tis. obyvatel. 

Hypotéza č.3:

Případy diskriminace dětí se zdravotním postižením vyloučením z možnosti 

vzdělávání v mateřské škole v místě, kde dítě bydlí, se vyskytují ve 25 % procentech 

případů. 

Hypotéza č.4:

Předpokládáme, že překážky vidí neintegrující mateřské školy ve vysokých 

stavech dětí ve třídách a znevýhodnění v kráceném normativu při dodržení podmínky 

snížení počtu dětí v integrované třídě. 
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Hypotéza č.5:

Předpokládáme, že v nízké odborné připravenosti pedagogů mateřských škol 

a zajištění funkční spolupráce s dalšími odborníky z SPC a PPP vidí překážky jen cca 

25 % škol. 

6.3 Analýza výzkumného šetření 

K výzkumnému šetření jsem zvolila dotazníkovou metodu. Dotazník je přílohou 

č.3 této práce a bylo jím osloveno celkem 350 mateřských škol v rámci celé České 

republiky.

Pro dotazníkové šetření jsem se rozhodla proto, abych mohla elektronickou 

metodou oslovit široké spektrum mateřských škol v celé republice, výběr byl náhodný 

z databáze všech mateřských škol v ČR. V průvodním dopise jsem vyzvala kolegyně 

ke spolupráci a k vytipování krizových míst při realizaci integrace jako součásti školního 

vzdělávacího programu. Zajímalo mě také, zda se budou lišit odpovědi ze škol v malých 

obcích a městech od velkoměstských škol, zda mají v této oblasti odlišné problémy. 

Téma řízení mateřské školy s integrací je nepochybně tématem ožehavým 

a řešení této problematiky přináší managementu školy řadu krizových situací. Ovlivní 

plánování, organizaci a řízení pedagogického procesu, klade nároky na odbornost a další 

vzdělávání pedagogů a v neposlední řadě se jedná o práci se značným odborným 

i lidským nasazením, vyžadující specifickou akceptující kulturu školy.

Vstupní část dotazníku obsahuje otázky k obecným informacím o škole, její 

velikosti, počtu tříd, pedagogů, asistentů pedagoga a velikosti obce (města), kde se škola 

nachází. Takto získáme možnost vyhodnocení rozdílných odpovědí podle kritéria 

velikosti obce.

Dotazník jsem rozdělila na dvě části – 12 uzavřených otázek s variantou 

odpovědí ano x ne, bylo určeno pro školy bez integrace, v nichž mě především zajímalo, 

zda jsou tyto školy rodiči oslovovány se žádostí o integraci a zda vyhoví bez zajištění 

další odborné péče a podmínek stanovených pro integraci zákonem. Dále jsem zařadila 

otázky k označení překážek, bránících škole v integraci. Zda překážky spatřují 

ve vysokých stavech dětí ve třídách, nedostatečném finančním krytí, je-li překážka 
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ve složité administrativě kolem integrovaného dítěte, odborné přípravě pedagogů 

či spolupráci s odborníky. Další otázky směřovaly k vyjádření názoru na ochotu 

a vstřícnost všech pracovníků školy a ochotu zřizovatele kompenzovat náklady na platy 

zaměstnanců, v případě, že státní normativ nevystačí. Zajímalo mě, zda pracují 

podle individuálních vzdělávacích plánů pro některé děti a zda vědí, kde získají 

odbornou pomoc. 

Druhá část dotazníku je určena školám s integrací. Úvodní otázky zjišťují 

vytvoření podmínek pro integraci, vstřícné přijetí integrovaného dítěte, vztahy mezi 

intaktními a integrovanými dětmi, podporu integrujícího pedagoga v dalších členech 

týmu, odbornou připravenost a motivaci k dalšímu vzdělávání. Dále je předmětem 

dotazování stejně, jako u první skupiny, podpora zřizovatele při dofinancování 

nedostačujícího normativu na platy zaměstnanců, opora v týmu odborníků a zda jsou 

zaměstnáni přímo ve škole, či jsou jen externisty. Otázky zjišťují také péči o talentované, 

cizojazyčné a jinak znevýhodněné děti a podmínky pro jejich vzdělávání. Je dotazována 

bezbariérovost školy a zda respondent považuje podmínky pro integraci ve škole 

za optimální.  Za nejdůležitější považuji zjištění obsažená v odpovědích na otevřenou 

otázku, co by napomohlo zlepšení podmínek pro integraci.

6.4  Interpretace zjištění

Předmětem vyhodnocení je celkem 259 vrácených dotazníků, tedy 74% 

z celkového počtu 350ti rozeslaných. 

Hypotéza č.1

Pro ověření hypotézy č.1 byly rozděleny odpovědi všech respondentů na dvě 

široké kategorie mateřských škol integrujících a neintegrujících. Ze 259ti vyhodnocených 

dotazníků odpovědělo celkem 146 respondentů, kteří integraci zdravotně postižených dětí 

do mateřské školy neuskutečňují a 113 respondentů integrujících. 
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Grafické znázornění základního rozdělení mateřských škol s integrací 

a neintegrující v číslech a procentech

Základní rozdělení škol

113; 44%

146; 56%

školy s integrací

školy bez integrace

Výzkumným šetřením na zkoumaném vzorku respondentů mateřských škol bylo 

zjištěno,že hypotéza č.1 předpokládající, že 75 % všech mateřských škol uskutečňuje 

integraci zdravotně postižených dětí a dětí z jiných minorit se nepotvrdila. Výzkum 

potvrdil, že pouhých 44% škol ze zkoumaného vzorku mateřských škol integruje děti 

do běžných tříd.

Hypotéza č.2

Na základě faktografických informací o počtu obyvatel obcí, z nichž respondenti 

pocházejí, byli respondenti rozděleni do 4 kategorií – malá obec do 10 tis. obyvatel, 

město s 10-50 tis. obyvateli, město nad 50 tis. obyvatel a Praha. Získali jsme tak údaje 

o počtu mateřských škol s integrací a bez v těchto kategoriích. Hypotézu opíráme 

o předpoklad vysokých tlaků na maximální využití kapacity školy v době současného 

babyboomu a nedostatku míst ve školkách ve velkých městech.  
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Počet MŠ s
integrací

Počet MŠ 
bez 

integrace

Počet MŠ 
celkem

(100%)

Obec do 10 tis. obyvatel 42 (53,8%) 36(46,2%) 78

Obec s 10-50 tis. obyvateli 35 (60,3%) 23(39,7%) 58

Obec nad 50 tis. obyvatel 16 (38,1%) 26(61,9%) 42

Praha 20 (24,7%) 61(75,3%) 81

Graf procentuálního rozdělení všech MŠ na MŠ s integrací a bez v obcích 

podle počtu obyvatel
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Počet MŠ s integrací Počet MŠ bez integrace

53,8% 46,2%

60,3% 39,7%
38,1% 61,9%

24,7% 75,3%

Předpoklad, že procento integrujících škol ve velkých městech je výrazně nižší, 

byl výzkumným šetřením potvrzen. Dle zjištění je nejhorší situace v Praze, kde integruje 

24,7%, tj. 20 pražských mateřských škol z výzkumného vzorku. Ve velkých městech 

nad 50 tis. obyvatel integruje 38,1 %, tj. 16 mateřských škol v této kategorii. Naopak 

vesnické a maloměstské mateřské školy do 10 tis. obyvatel přistupují k integraci v 53,8 %, 

tj. 42 mateřských škol z celkového počtu v této kategorii a v případě měst od 10 do 50 tis. 

obyvatel integruje 60,3 % , tj. 35 škol.
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Hypotéza č.3

Výzkumem bylo zjišťováno, zda jsou respondenti, kteří běžně neintegrují, oslovováni 

s žádostí o integraci. Graf vyjadřuje procento mateřských škol, které byly rodiči žádány 

o přijetí dítěte se zdravotním postižením z celkového počtu neintegrujících škol a procento 

respondentů podle postoje k přijetí či nepřijetí zdravotně postiženého dítěte bez zajištění 

podmínek a další odborné péče.Tato zjištění opět uvádíme v kategoriích obcí podle počtu 

obyvatel.

Žádosti o integraci

Obec do 10 tis. obyvatel 7  (19,4%)

Obec s 10-50 tis. obyvateli 3  (13%)

Obec nad 50 tis. obyvatel 13 (50%)

Praha 24 (39,3%)

Graf - procento podaných žádostí o integraci z celku neintegrujících škol

29

20
13

37

7

3
13

24

0

10

20

30

40

50

60

70

Obec do 10 tis. obyv. Obec do 10 tis. obyv. Obec do 10 tis. obyv. Praha

bez žádosti se žádostí



49

Z uvedených zjištění vyplývá, že děti se zdravotním postižením z venkovských 

mateřských škol jsou odmítnuty v 19,4 % tj. 7 žádostí a děti z měst do 50 tis. obyvatel jsou 

odmítnuty v 13 % tj. 3 žádostí z celkového počtu neintegrujících škol našeho vzorku. Toto 

zjištění lze vidět ještě optimističtěji, když současně uvažujeme o vysokém procentu 

integrujících škol v těchto kategoriích a tomto zkoumaném vzorku. Naopak, počet dětí 

odmítnutých v Praze je vysoký a činí 39,3 %, tj. 24 odmítnutých dětí. Ve velkých městech je 

poměr odmítnutých žádostí 50 %, tj. 13 žádostí. Z uvedených faktů je zřejmé, že zde 

k diskriminaci dochází. Integrace do běžné třídy mateřské školy ve velkých městech a Praze 

je v některých případech dětem znemožněna a jsou pravděpodobně odkazovány na péči 

speciálních zařízení.

Hypotéza č.3, že děti se zdravotním postižením jsou diskriminovány nepřijetím 

v místě, kde bydlí v méně než 25 % případů se nepotvrdila ve velkých městech a Praze, kde 

procento nepřijatých předpoklad převyšuje.

Hypotéza č.4

Překážka

v naplněnosti 
tříd

Překážka 
ve sníženém 
normativu

Počet MŠ 
celkem

(100%)

Obec do 10ti tis. Obyvatel 20  (55,6%) 19(52,8%) 36

Obec s 10-50ti tis. Obyvateli 20  (87%) 13 (56,5% 23

Obec nad 50 tis. Obyvatel 26  (100%) 23(88,5%) 26

Praha 59  (96,7%) 55(90,2%) 61

Respondenti ve všech kategoriích shodně silně pociťují jako překážku pro realizaci 

integrace vysoké stavy dětí ve třídách, v případě velkých měst a Prahy odpovědělo kladně 

96,7 % a 100% respondentů. Větší rozdíl není ve vnímání tohoto faktu jako překážky 

ani u měst do 50ti tis. obyvatel, kde naplněnost tříd jako překážku vidí 87 % škol našeho 

vzorku. Venkovské školy a školy malých měst označují naplněnost tříd jako překážku 

v integraci v 55,6%, i jich se zřejmě již týká vlna nárůstu populace dětí předškolního věku.

Vysoké procento odpovědí respondentů z Prahy (96,7%) a velkých měst (88,5%) 

označuje jako překážku snížený normativ na platy zaměstnanců v důsledku snížení počtu 
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dětí v integrovaných třídách. Projevuje se rozdíl u venkovských a maloměstských škol, kde 

snížení normativu vnímá jako překážku cca 52,6 % a 56,5 %  respondentů.

Hypotéza č.4 se jednoznačně potvrdila u Prahy a velkých měst, u venkovských 

a maloměstských škol je potvrzena cca u 50ti% respondentů.

Hypotéza č.5

Překážka

v nízké odbornosti 
PP

Počet MŠ celkem

(100%)

Obec do 10ti tis. obyvatel 9 (25,0%) 36

Obec s 10-50ti tis. obyvateli 12 (52,2%) 23

Obec nad 50 tis. obyvatel 12 (46,2%) 26

Praha 11 (18,0%) 61

Z vyhodnocení informací ve výše uvedené tabulce vyplývá, že odborná připravenost 

pedagogů je vnímána jako překážka u 25 % respondentů pouze v kategorii obcí a měst 

do 10 tis. obyvatel. Nižší procento vnímání tohoto faktu jako překážky se objevuje v Praze –

18 % respondentů. Města s 10-50 tis. obyvateli ale odbornost pedagogů pociťují 

jako významnou překážku, a to v 52,2 % a 46,2 % odpovědí.

Hypotéza, že neintegrující MŠ spatřují překážku v nízké odborné připravenosti 

pedagogů jen ve 25 % neintegrujících mateřských škol se nepotvrdila. 

Další zjištění :

Získané informace od respondentů integrujících jsme rozdělili do tří oblastí. První 

zahrnuje okruh odpovědí na otázky z dotazníku č. 1-8 k akceptaci integrovaného a vlivu 

situace na kulturu školy. Za povšimnutí stojí vysoké počty kladných odpovědí v případě 

otázek č.1 a č.2 .Dokazují, že akceptace a pomoc integrovanému činí ve školách potíže jen 

v nízkém počtu případů (7 – a,6,2 % a 8 – 7,1 %). Zajímavé je také zjištění, že pozitivní vliv 

na kulturu školy konstatuje 57 (50,4 %) ze 113 respondentů a že jen 58 (51,3 %) škol ze 113 

má heterogenní uspořádání tříd.
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Druhá část informací zahrnuje odpovědi na otázky č. 9-14 a získali jsme v ní údaje 

k míře subjektivní zátěže integrujícího pedagoga a tvorbě podmínek pro jeho podporu. 

Jako zatěžující potvrzuje míru podpory integrovaného 77 (68,1 %)ze 113 respondentů, 

podpůrné týmy vznikají ve 100 (88,5 %)ze 113 škol. Zajímavé je konstatování, 

že ve zřizovateli má podporu pro dofinancování platů pouze 14 (12,4 %)ze 113 škol.
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Odpovědi na otázky 15-20 informují o podpoře integrovaného dítěte a podmínkách 

pro integraci. Za pozornost stojí zjištění, že všech 113 , tj. 100 % respondentů vyjádřilo názor 

o nutné individuální podpoře u všech dětí.Optimální podmínky pro integraci má 65 (57,5 %) 

ze 113 respondentů a jen 12 respondentů odpovědělo kladně na otázku, zda je jejich škola 

bezbariérová 

P otřeba podpory integ rovaného a podmínky pro realizac i 
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Shrnutí odpovědí na otevřené otázky:

Školy s integrací:

Na otázku „Kolik dětí skutečně potřebuje ve vaší třídě individuální podporu?“ 

odpovídali respondenti velmi různorodě, někteří napočítali skutečný počet, někteří vidí 

jako potřebnou většinu třídy, převažovaly odpovědi 1/3 – 1/2 třídy. 

V naprosté většině konstatují respondenti, že individuální podporu v tomto rozsahu 

nejsou schopni zajistit.

Na otázku: „Co napomůže zlepšení podmínek?“ navrhují snížení počtu dětí ve třídě, 

souběžnou přítomnost dvou pedagogů ve třídě, zajištění pedagogické asistence, kvalitní 

přípravu pedagogického asistenta pro tuto praxi, podpora ve financích, spravedlivé 

ocenění integrujících pedagogů, ocenění VŠ vzdělání, podpora státu a zřizovatele.

Jako největší překážku označili respondenti nejisté financování s půlročním 

zpožděním podle principů schvalování závazných ukazatelů.
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Školy bez integrace

Na otázku: „Které podmínky pro úspěšnou integraci považujete za nejdůležitější?“ 

jsou nejčastější odpovědi:

Nižší počty dětí ve třídách, finanční krytí, bezbariérová škola, kvalitní pedagogická 

asistence, vstřícný postoj všech rodičů, dobrý kolektiv všech pracovníků, personální zajištění 

odborníky přímo ve škole.

Na otázku „Jak lze zjednodušit administrativu kolem integrovaného dítěte?“ většina 

odpovídá, že ji považuje za potřebnou, zjednodušení by však přineslo zjednodušené správní 

řízení v oblasti individuálních vzdělávacích plánů, respektive jeho zrušení a nepochybně 

pravidelné pololetní žádání o finance, které jsou nakonec stejně přiznány jinak, než je 

v podmínkách pro integraci doporučeno SPC nebo PPP.

Jinak odpovědi zní, že přesvědčení pro inkluzi je samozřejmé a v demokratické 

společnosti nezbytné.
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7 Závěr

Řízení mateřské školy s integrací přináší managementu školy celou škálu problémů 

a je náročné ve všech manažerských funkcích, vedení a motivaci zaměstnanců, koordinaci 

spolupracujících týmů. Stěžejní význam má komunikace a spolupráce s rodinou postiženého 

dítěte, ale i komunikace s ostatní rodičovskou veřejností. Jednoznačné je, že řešení této 

problematiky má široký společenský význam a souvisí s celkovou humanizací společnosti.

Jak vyplývá z výzkumného šetření, řada problémů, především finanční zabezpečení 

a umožnění tvorby podmínek, jež jsou vyjádřeny v zákonech, je záležitostí vzdělávací politiky 

a podpory ze strany státu. 

Na otázku: „Co by vás přesvědčilo pro integraci?“ mi odpověděla jedna respondentka: 

„ Stát chce, abychom za stále horších podmínek pracovaly 3x tolik a peníze si sehnaly samy 

a jinak než od státu.“ Pocit, že odpovědnost za vzdělávání a výchovu dětí se zdravotním 

postižením je přenesena na bedra škol a pedagogů má mnohá z ředitelek mateřských škol, 

přesto však přetrvává a vítězí snaha a motivace něco v této oblasti dokázat.

8 Přínos pro rozvoj řízení ve školství

Ve své práci jsem se zabývala tvorbou podmínek pro individualizované vzdělávání 

s ohledem na účast integrovaného dítěte při výchovně vzdělávacím procesu bez zbytečných 

omezení. Zabývala jsem se tvorbou kultury mateřské školy směřující k inkluzi a vytvořila 

jsem škálu identifikátorů inkluzívní kultury školy, rozdělenou do dílčích oblastí a fází, 

v nichž změna probíhá. Inspirovala jsem se Ukazatelem inkluze, zpracovaným podle autorů 

Tonyho Bootha a Mela Ainscowa v české verzi vydané občanským sdružením Rytmus 

(2007). Pro preprimární vzdělávání ukazatel inkluze dosud nebyl zpracován.

Myslím, že toto je cesta a inspirace pro více mateřských škol, které se mnou sdílejí 

naladění pro vznik a rozvoj inkluze na preprimární úrovni.
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Příloha č. 1

Individuální výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2008/2009

Sestaven ve spolupráci s SPC pro děti zrakově postižené (nám. Míru 19, 12000, Praha 2,

e-mail: spcmirak@vplny.cz, tel: 224252771)

a logopedkou Mgr. M. S. – SPC pro děti vadně mluvící v Praze 8 - Čimicích.

Jméno a příjmení dítěte: A.A.

Bydliště:

Datum narození: 00.00.2003 (t.č. odklad školní docházky)

Škola: Mateřská škola „U Rybníčku“, Křovinovo nám. 115, 19300, Praha 9, Horní Počernice

Tel: 281920308, fax: 281927587

e-mail: stepankova@seznam.cz

Školní rok: 2008/2009

Třída: 3. – integrační a předškolní

Kmenové učitelky: Š.O., ředitelka

P. J., zástupkyně ředitelky

Asistentka pedagoga: Mgr. K. D. – profesí spec. pedagog-logoped

Konzultant SPC: pí J. K. - tyfloped

Další odborníci: Mgr. M. S., logoped

DG: Myopia gravis, astigmat. Myop. Bill.

Bilingvismus, OVŘ, susp. dysfat. rysy, fyziologická dyslalie gravis, monomorfní

mailto:spcmirak@vplny.cz
mailto:stepankova@seznam.cz
mailto:spcmirak@vplny.cz
mailto:stepankova@seznam.cz
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Rozsah, průběh a způsob poskytování speciálně pedagogické péče:

Adam je tento rok školní rok předškolák (po odkladu školní docházky) a na tuto skutečnost je 

zaměřen individuálně vzdělávací plán.

MŠ vychází z doporučení SPC. Výchovná a vzdělávací činnost bude dle vzdělávacích plánů 

MŠ, jsou však zohledněny specifické potřeby Adama. Zaměříme se na oblast společenských 

návyků a dovedností, vytváření základních pracovních a hygienických návyků, rozvoj 

smyslové výchovy, vhodné zrakové stimulace a percepce.

Dítě je vedeno k co největší samostatnosti.  V tomto roce se zaměříme i na individuální práci 

v oblasti logopedie, grafomotoriky a smyslového vnímání, jelikož v příštím  školním roce 

nastoupí Adam do základní školy. Matka uvažuje o spádové ZŠ v Horních Počernicích.

Cíle vzdělání dítěte, časové a obsahové rozvržení, způsob hodnocení:

Dbát na pravidla zrakové hygieny; střídání zrakové práce s odpočinkem, hlídat dostatečné 

osvětlení pracovní plochy. S Adamem je nutné praconí úkony velmi posilovat motivací 

a činnost rozvrhnout do kratších úseků (je rychleji unavitelný), nutné dbát na důslednost. 

Postupně se snažit prodlužovat chvíle soustředění, zejména při logopedické práci 

a při grafomotorice. Pro tyto činnosti je vhodné volit ranní individuální chvíle (logopedie 1x 

týdně, grafomotorika 1-2x týdně), prostředí je vhodné střídat – individuální práce ve třídě 

s ostatními dětmi a mimo kolektiv v jiné místnosti. Při volbě metodických postupů vycházet 

z Adamovy diagnózy. Všechen obrazový materiál zvětšovat na kopírce, využít barevné 

a dostatečně silné linie.
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Jednotlivé oblasti vývoje:

1. Sebeobsluha a hygienické návyky

 Zohlednit jeho zrakové možnosti, dbát, aby dítě nebylo přetěžováno.

 Učit sebeobsluze i s pomůckami ve třídě, provlékání provázků šněrovadly, 

zapínání a rozepínání knoflíků na oblékacím panákovi.

 Při oblékání dbát na správné oblečení věcí, upravenost a ukládání oděvů 

(složení, převrácení oděvu).

 Samostatné obouvání a zouvání.

 Samostatnost při stolování, způsob stolování, donesení jídla, odnesení nádobí 

po jídle.

 Dbát na osobní hygienu – umývání rukou, obličeje, čištění zubů, používání 

kapesníku, hřebenu, péče o zevnějšek.

 Posilovat dovednosti při úklidu hraček a věcí používaných při práci, úklid 

osobních věcí.

2. Cvičení hrubé a jemné motoriky:

 Chůze, běh a další přirozená cvičení s orientací v prostoru třídy, tělocvičny, 

ale i na zahradě MŠ.

 Pohyb podle sluchu, pohyb dle hudby.

 Používání hmatových pomůcek, stimulace hmatu chodidel (pomůcky ve třídě 

a v tělocvičně).

 Napodobení pohybu těla podle učitelky, cvičení rovnováhy, používání 

gymballů, overballů, koordinace rukou a nohou.

 Poloha předmětů – nahoře, dole, vpravo, vlevo, před, za, uprostřed –

na pracovní ploše i v prostoru.

 Cvičení na koordinaci pohybu ruky a oka, spojování teček (dbát na slovní 

doprovod k prováděné činnosti).
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 Při grafomotorice pracovat s trojhrannými pastelkami, obrazový materiál 

se silnými liniemi na stole s náklopnou deskou a dobrým osvětlením.

 Uvolňovací cviky – ruka, zápěstí – tabule, křídy, houbičky, dbát na správný 

úchop tužky a sezení u práce.

3. Rozvoj fonetického sluchu

 Při logopedické činnosti slyšení rozdílů, vyhledávání první hlásky ve slově, 

práce s obrázky.

 Akustická paměť – opakování jednoduché věty až postupné rozšiřování 

přidáváním slov.

 Cvičení dlouhodobé paměti (vypravuj příběh, zopakuj apod.).

 Akustická diferenciace – změna hlásek.

4. Rozvoj zrakového vnímání

 Přiřazování obrázků (co se změnilo).

 Vyhledávání nesmyslů na obrázcích, porovnávání obrázků, skládání obrázků 

z dílů.

 Cvičení koordinace ruka – oko.

5. Řečový projev

 Rozvoj vyjadřovací obratnosti – procvičení předložek: pod, na, za vedle, mezi; 

procvičení příslovcí: dole, uprostřed, nahoře, blíž k, dál od; popis děje 

na obrázku; rýmování; hádanky.

 Cvičení porozumění řeči – manipulace s předměty podle pokynů, vést 

k chápání citově zabarvené věty.

 Rozvoj rytmického cítění – procvičování rytmizace slov, procvičování 

opakování daného rytmu, procvičování rytmizace (říkadla).

 Rozvoj gramatické roviny jazyka – procvičování předložek v prostoru, 

v rovině, hry k používání předložek, sloves, skloňování podstatných jmen, 

slovosled věty. Procvičovat tvoření a chápání gramaticky správné věty. 

Porovnávání věcí podle velikosti, tvoření zdrobnělin.

6. Rozvoj vlastního projevu
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 Vypravování vlastního zážitku, přednes básně, písně, popis obrázku a podpora 

dítěte při spontánním vyjadřování.

7. Znalosti o čase

 Postupné seznamování s pojmy: začátek – konec, první – poslední, teď –

před – potom, dnes – zítra, den – noc, dlouhá chvíle – krátká chvíle, rychle –

pomalu.

Mateřská škola pravidelně spolupracuje s SPC. Určený pracovník pí J.K., tyflopedka, 

speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené, nám. Míru 19, Praha 2

Logopedický dohled – Mgr. M. S. – SPC v Praze 8 - Čimicích

3. třída, kam Adam dochází, má na spolupráci asistentku pedagoga Mgr. D. K., což je velmi 

výhodné pro individuální péči.

Navýšení finančních prostředků nad rámec  státního rozpočtu poskytovaných potřeb 

podle zvláštního právního předpisu.

Celková částka na zakoupení pomůcek, hraček, kreslících potřeb a materiálu do spotřeby je 

cca………..13.700Kč   (čerpáno 6.838Kč – účelová dotace 2009)

Závěry spec. ped. vyšetření:

Jedná se o šestiletého chlapce s těžkým myopickým zrakovým postižením. Používá celodenně 

brýlovou korekci. Vyžaduje individuální péči a přístup nejenom z hlediska zrakového 

postižení, ale také z hlediska opožděného vývoje řeči. Rodina je z dvojjazyčného prostředí.

Ředitelka MŠ:

Š. O.

Kmenová učitelka:

P. J. - zástupkyně ředitelky

Asistentka pedagoga:

Mgr. K. D.

Rodiče dítěte:
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Příloha č.2

Kritéria pro příjímání dětí do mateřské školy

Prioritou danou zákonem 561/2004 Sb. / „ Školským zákonem“/ je přednostní umísťování dětí 

v posledním roce před školou a dětí s odkladem školní docházky.

V přijímacím řízení pro školní rok 2008/2009 bude rozhodováno podle kritérií v následujícím 

pořadí pro přednostní umístění:

1. Děti zaměstnaných matek / otců/ s trvalým bydlištěm v obci v posledním ročníku 

MŠ.nebo odkladem školní docházky.

2. Děti nezaměstnaných matek /otců/ s trvalým bydlištěm v obci v posledním ročníku 

MŠ nebo odkladem školní docházky.

3. Děti po dovršení tří let zaměstnaných matek – samoživitelek / otců-samoživitelů/ 

s trvalým bydlištěm v obci a potřebou docházky na celodenní péči v MŠ.

4. Děti po dovršení tří let  nezaměstnaných matek – samoživitelek /otců – samoživitelů/, 

registrovaných jako uchazečky o zaměstnání na Úřadu práce – na celodenní péči 

v MŠ.

5. Děti, které mají v MŠ sourozence a budou docházet na celodenní péči.

6. Děti se zdravotním postižením nebo oslabením, které mají doporučení od odborného 

lékaře a školského poradenského zařízení, děti na doporučení sociálního odboru MÚ.

7. Děti matek/otců/ v invalidním důchodu na celodenní péči v MŠ.

8. Děti zaměstnanců mateřských a základních škol a Úřadu MČ Praha 20 s potřebou 

zajištění celodenní péče.

9. Ostatní děti po dovršení tří let s potřebou zajištění celodenní péče / např. děti z jiných 

obcí /.

10. Děti po dovršení tří let nepracujících matek a matek na mateřských 

dovolených,požadujících polodenní péči v MŠ.

11. Děti po dovršení tří let, přijímané na 4 hodiny denně dle zákona 117/1995 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, jejichž matky pobírají na péči o ně mateřský příspěvek.

Vyhlášeno při příležitosti zápisu do mateřských škol ve dnech …………………… 
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Příloha č.3

Dotazník pro vedoucí pedagogické pracovnice mateřských škol

Úvodní část:

Vážené paní ředitelky, zástupkyně, vedoucí učitelky, milé kolegyně,

Jmenuji se Olga Štěpánková a jsem ředitelkou Mateřské školy U Rybníčku na 
Křovinově nám. 115 v Praze 9 – Horních Počernicích. V současné době navštěvuji třetí ročník 
bakalářského studia oboru školský management na pedagogické fakultě UK v Praze.
Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma řízení mateřské školy s integrací – směřování 
k inkluzi. Tématem integrace a problémy s ním spojenými se zabývám již řadu let a ráda bych 
znala Váš názor a Vaše stanovisko k této problematice, jíž se nelze vyhnout, neboť se každé 
z nás dotýká a každá ji musíme řešit. Proto Vás prosím o odpovědi na otázky v mém 
dotazníku, které chci zpracovat ve výzkumném šetření. Dotazník se zabývá i krizovými místy 
a překážkami, které tuto práci ztěžují. Oslovuji školy po celé republice, bude-li Vás výsledek 
výzkumného šetření zajímat, ráda Vám ho pošlu.

Dotazník zasílám elektronicky, zvolenou odpověď označte, prosím X, u otevřených 
otázek napište odpověď nebo svůj názor .

                                                               Děkuji za Vaši spolupráci.

Obecné informace:

Údaje o škole:
Kapacita školy – počet tříd/počet dětí 
     
Počet tříd běžných

Počet tříd integračních/počet integrovaných

Počet tříd speciálních

Kde se škola nachází(obec do 1tis. ob.,
město do 5, 10, 50, 100 tis.a více,Praha) 
Vaše pozice ve škole

Počet učitelek

Počet speciálních pedagogů

Počet asistentů pedagoga

Počet osobních asistentů – kdo je financuje
(obč.sdružení, rodiče, grant…)
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Dotazník pro školu bez integrace:
Otázka č.:   Odpověď ANO            Odpověď NE 
1. Oslovují Vás rodiče s žádostí o integraci 

2. Přijali byste dítě bez zajištění podmínek 
pro integraci
3. Považujete za překážku vysoký počet dětí 
ve třídě
4. Umožnil by Vám zřizovatel snížení počtu 
dětí ve třídě a kompenzoval náklady
5. Je pro Vás překážkou nedostatečné 
financování integrace
6. Je pro Vás překážkou složitá 
administrativa kolem  integr.dítěte 
7. Pracujete podle individuálního 
vzdělávacího plánu pro některé děti
8. pedagogové nejsou pro tuto péči odborně  
    připraveni

9. Myslíte si, že je těžké zajistit funkční 
spolupráci s externími odborníky z SPC nebo 
PPP   
10. Víte na koho se obrátit pro zajištění této 
péče
11. Jsou pedagogičtí pracovníci vstřícní 
k přijetí dítěte se zdravotním postižením 
12. Jsou vstřícní ostatní zaměstnanci školy 
k přijetí dítěte s handicapem

Zde, prosím, uveďte blíže jiné důvody, které Vás vedou k rozhodnutí neintegrovat :

Co by Vás přesvědčilo pro integraci:

Které podmínky pro úspěšnou integraci považujete za nejdůležitější:

Proč Vaši pracovníci nechtějí integrovat:

Jak lze podle Vás zjednodušit administrativu kolem integrovaného dítěte:
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Dotazník pro školy integrující:
Otázka č.:         

Odpověď 
ANO

        
Odpověď 
NE

1.Dokážete přijmout dítě s handicapem bez zdůrazňování jeho 
postižení
2.Přijímají všichni ve škole společné vzdělávání intaktních s 
integrovanými vstřícně 
3.Jste přesvědčena, že se cítí každé dítě ve škole vítáno

4.Ovlivnila integrace pozitivně celkovou kulturu Vaší školy
5.Jsou třídy ve Vaší škole heterogenní

6.Dokáží intaktní děti integrovanému pomáhat 

7.Dokáží intaktní děti integrovaného i pozitivně ocenit

8.Pomáhají pravidla života v MŠ vytvořená 
pro integrovaného také ostatním dětem 
9.Je pro Vás míra individuální podpory integrovaného 
zatěžující
10.Má učitelka v integr.třídě oporu v záměrně vytvořeném
podpůrném týmu (odb.+řed.+rodič+další kolegyně)  
11.Pracuje přímo v MŠ speciální pedagog, logoped apod.

12.Má škola prostory, kde může s dítětem pracovat 
individuálně další odborník
13.Máte k dispozici stálý tým externích odborníků 
pro operativní řešení problémů integrovaného 
14.Máte oporu ve zřizovateli v případě potřeby dofinancovat 
náklady na platy
15.Máte pocit, že individuální podporu potřebují i další děti, i 
když handicap nemají  
16.Vypracováváte individuální vzdělávací plány pro děti jinak 
znevýhodněné,z cizojazyčného prostředí, talentované…
17.Vytváříte podnětné prostředí i pro děti se zjevným talentem
18.Považují pedagogové realizaci integrace za výzvu k dalšímu 
vzdělávání 
19.Máte podmínky pro integraci optimální

20.Je Vaše škola bezbariérová

Problémy, které nejsou v tabulce uvedeny, napište, prosím vlastními slovy zde:   

Kolik dětí ve Vaší třídě skutečně potřebuje individuální podporu:

Jste schopné tuto podporu při stávajících podmínkách zajistit:

Co by napomohlo zlepšení podmínek pro integraci: 



66


	Pedagogická fakulta
	CENTRUM ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU
	Závěrečná bakalářská práce
	Forma studia: 

	S /strengths/ - silné stránky
	Příloha č. 1
	Příloha č.2
	Kritéria pro příjímání dětí do mateřské školy




