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Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Zabývá se školskou integrací jako procesem postupného sbližování žáků ze 

speciální třídy s intaktní majoritou. Podrobně rozebírá úskalí přechodu žáků ze speciální 

třídy I. stupně základní školy do třídy běžné na II. stupeň a soustřeďuje se na očekávání, 

obavy, názory a zkušenosti jednotlivých žáků, jejich rodičů a učitelů. Pro získání názorů 

na školskou integraci byly použity dotazníky a uskutečněny rozhovory. Získané 

informace byly posléze vyhodnoceny. 

Klíčová slova: 

školská integrace, segregace, speciální třída, žáci se speciálními vzdělávacími 

potřebami, intaktní majorita 



Annotation 

This dissertation is concentrated on the education of children with special 

educational needs. It works at the school integration process which lies in an 

incremental bonding of children from the special class with the intact majority. It 

analyses in detail dificulties of the move of children from the special class created in the 

primary basic school to the ordinary class of the secondary basic school and 

concentrates on ambitions, worries, opinions and experience of every single pupil, his or 

her parents and teachers. In order to obtain opinions of the school integration there have 

been used some questionnaires and realized some interviews. Afterward the obtained 

information has been evaluated. 
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Úvod 

Motto: 

„ Vychovávat dítě znamená přijmout je se všemi jeho zvláštnostmi dětské bytosti. 

Znamená to, že jim nabízíme a budeme jim poskytovat podporu a jistotu tak dlouho, až 

budou schopny jít svou cestou. " 

Jiřina Prekopová 

Každé dítě v České republice musí absolvovat povinné školní vzdělání. Většina dětí 

ho absolvuje na základní škole a pak dále odchází na různé stupně vyšších škol, na 

odborná učiliště, specializované střední školy, gymnázia, případně později na vysoké 

školy. 

Znamená to, že průměrný člověk stráví ve školním prostředí a mezi spolužáky 

minimálně 9 let svého života, častěji však 1 2 - 2 0 let. To je neskutečně dlouhá doba -

téměř celé dětství, období dospívání a pro jedince navštěvující vysokou školu i část 

jejich dospělosti. 

Je velice důležité, aby dítě ve škole i mimo ni již od samého začátku ostatní přijali 

mezi sebe, naučili se chápat a tolerovat rozdíly. Dítě nesmí mít pocit, že je nějak 

odstrčené nebo mezi ně nepatří. Vzájemná sounáležitost je pro další rozvoj každého 

jedince důležitá. 

Vzhledem k tomu, že integrované vzdělávání je u nás stále rozšířenějším jevem, 

rozhodla jsem se na tento problém podívat z pohledu žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, jejich rodičů a nakonec zjistit názory a zkušenosti učitelů II. stupně na 

přechod žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na II. stupeň. Integrované 

vzdělávání znamená zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního 

proudu vzdělávání, do běžných škol. 

Téma práce vzniklo na základě mých zkušeností v práci s dětmi se speciálními 

potřebami. Dva roky jsem pracovala jako školní asistentka a později jako učitelka ve 

speciální třídě, která byla založená při základní škole. 

Text práce je členěn na dvě hlavní části: teoretickou a praktickou. Každá z těchto 

částí obsahuje kapitoly a podkapitoly. V první kapitole teoretické části této práce se 

budu zabývat transformací základní školy přes historii až po současnost. Druhá kapitola 

teoretické části bude zaměřena na věkové a individuální zvláštnosti žáků. Nejdříve se 
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pokusím popsat mladší školní věk a potom se zaměřím na charakteristiku žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. V třetí kapitole pod názvem školská integrace se 

pokusím pospojovat dostupné informace o daném tématu. Budu se věnovat základní 

charakteristice integrace, stupňům integrace, segregaci, současnému stavu školské 

integrace u nás a též normám, které ovlivňují integraci v naší zemi. 

V praktické části popíšu situaci a atmosféru v jedné speciální třídě, která vznikla při 

základní škole pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Jako výzkumnou 

metodu zde použiji jednak metodu rozhovoru, dotazník a pozorování. Pro svůj výzkum 

si vytyčím dva předpoklady, které vycházejí z mého dosavadního pozorování 

a pedagogické praxe. První z nich se týká předpokladu, že žáci ze speciální třídy se do 

běžné třídy zapojí bez větších obtíží, nebudou mít problém v začlenění do početnějšího 

kolektivu běžné třídy. Druhým předpokladem je, že při zapojení do běžného proudu 

vzdělávání bude velice záležet nejen na dítěti, ale také v druhé řadě na pomoci rodičů 

při systematické domácí přípravě a samozřejmě na ochotě a spolupráci učitelů II. stupně 

při zohledňování individuálních a specifických zvláštností žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

Mým cílem je popsat očekávání a obavy žáků ze speciální třídy, jejich rodičů z 

přechodu do běžné třídy a také na II. stupeň. Pokusím se odhalit úskalí a nedostatky, 

které souvisí se zapojením žáků se speciálními potřebami do výchovně vzdělávacího 

procesu v běžné třídě a tím i obohacení jejich spolužáků o novou životní zkušenost. 
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I. T E O R E T I C K Á Č Á S T 

1. Transformace základní školy 

Základní škola je prvním krokem na cestě za dalším vzděláváním. Ovlivňuje rozvoj 

osobnosti každého žáka, připravuje na soužití a spolupráci s druhými. Žáci získávají 

nezbytné sociální zkušenosti v heterogenním kolektivu svých vrstevníků, vzájemně se 

ovlivňují a tím budují nenahraditelný kapitál pro další život. 

1.1 Hlavní změny 

Rok 1989 představoval významný mezník ve vývoji našeho státu. Naše společnost 

pociťovala potřebu nejen změny ve společnosti, ale i změny ve vzdělávání dětí 

a mládeže. 

1.1.1 Česká škola v minulosti 

Jestliže se chceme zabývat hlavními změnami v našem školství, měli bychom si 

položit otázku: „Jaká byla naše škola?" Škola se projevovala jako izolovaná vůči okolí, 

pasivní, verbální, převládala jednostranná orientace na výkon dítěte. Zahlcovala žáky 

obrovskou spoustou často nepotřebných, ale hlavně izolovaných, mnohdy příliš 

abstraktních informací. 

Učitelé byli těmi, co předávali poznatky bez prožitků a vyžadovali též jenom 

poznatky encyklopedického charakteru. Komunikace mezi učitelem a žákem byla 

deformovaná, založená na autoritativním a manipulativním přístupu k dítěti, na 

donucování a drilu s malým porozuměním, s velikým důrazem na vnější disciplínu jako 

poslušnost, podřízení se, přizpůsobení na úkor vnitřní kázně. Přístup k chybě žáka byl 

deformovaný, projevovaly se úzkostné vztahy jednotlivých dětí, obavy z chyby jako 

nepřijatelné věci vůbec. 
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Hodnocení žáků bylo zaměřeno převážně na zjišťování znalostí a neznalostí, 

přeceňování numerické klasifikace a podceňování jiných forem hodnocení. 

(SPILKOVÁ a kol., 1996, s. 9 - 33) 

Když se na to podívám z jiného pohledu, učitel byl „úředníkem a vykonavatelem 

předpisů s minimálními kompetencemi, kontrolovaného na základě pochybných 

kritérii." (SPILKOVÁ a kol., 2005, s. 29) 

Abychom neviděli jenom samá negativa, musíme vzpomenout i základní pozitiva 

našeho minulého školství, kterými byly nejčastěji označovány - celková úroveň 

vzdělanosti národa, absence vážných výchovných a sociálních problémů (drogy, agrese 

a kriminalita ve škole), kvalita elementaristů a speciálního školství, základního 

uměleckého školství. (SPILKOVÁ a kol. 1997, s. 6) 

1.1.2 Změny ve školství po roce 1989 - školská reforma 

Společenské změny v roce 1989 vyvolaly snahu o proměnu českého vzdělávacího 

systému v moderní demokratický systém, který by byl v souladu s domácími tradicemi 

a zároveň i se základními vývojovými trendy a progresivními tendencemi 

západoevropského školství. (SPILKOVÁ a kol., 2005, s. 15) 

Transformace českého školství představuje zásadní systémové změny a to proměnu 

postupnou, dlouhodobou. Klíčovými principy, na kterých má být budováno české 

školství, jsou principy humanizace, demokratizace a určitá míra liberalizace. 

Humanizace školy je chápána v pojetí Komenského školy jako „dílny lidskosti", 

která v duchu humanistických idejí usiluje především o tělesný, duševní a mravní vývoj 

dítěte s důrazem na sebeutváření, sebezdokonalování. Jedná se o pojetí školy jako 

služby dítěti, pomoc v jeho vývoji, jako místo, které vytváří situace k celistvé 

a všestranné kultivaci dětské osobnosti a především k co nejširšímu otevření a rozvíjení 

potencí, které v každém dítěti jsou. (SPILKOVÁ a kol., 2005, s. 33) 

Podle Spilkové jde o reformu vnější a vnitřní. „Vnější reforma se týká 

strukturálních změn školského systému, otázek řízení školství, financování apod. Ve 

vnitřní reformě jde o změny v pojetí vzdělávání a školy, jejich smyslu, cílů a funkcí, 

změny v obsahu učiva, a zejména o změny v pojetí vyučovacího procesu." (SPILKOVÁ 

a kol., 1997, s. 8) 
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V roce 1994 pod vedením J. Kalouse vznikla analytická evaluační studie Rozvoj 

vzdělávací politiky a MŠMT ČR vypracovalo dokument Program rozvoje vzdělávací 

soustavy České republiky - kvalita a odpovědnost. Koncepční materiál Kvalita a 

odpovědnost byl ve své době považován za významný, za počátek nové etapy 

transformace, za východisko pro tvorbu nového „školského zákona". Přes vysoká 

očekávání zůstal nakonec dokument pouze na papíře, chyběla snaha změny uskutečnit. 

V návaznosti na dokument Kvalita a odpovědnost byl v roce 1995 zveřejněn 

Standart základního vzdělávání, který byl prezentován jako nástroj péče státu o kvalitu 

vzdělávání. Dokument obsahuje soubor vzdělávacích cílů, přiměřených věkovému 

stupni a zralosti žáků. Cíle jsou formulovány v rovině poznatků, dovedností, 

kompetencí a hodnotové orientace žáků. Obsahem základního vzdělávání jsou klíčové 

okruhy poznatků, které zajišťují srovnatelnost, prostupnost a návaznost vzdělávání žáků 

v základním školství. Na rozdíl od tradičního jsou v poznávací oblasti zdůrazněny 

požadavky na rozvoj myšlení, dovednosti učit se, zpracovávat informace a orientovat se 

na poznatky podstatné, významné pro poznávání a praktické činnosti. 

V návaznosti na Standart základního vzdělávání byly v letech 1996 až 1997 

schváleny tři vzdělávací programy pro základní vzdělávání - Obecná Škola, Základní 

škola a Národní škola. Jako alternativní vzdělávací program byl schválen vzdělávací 

program Waldorfská škola. 

Až po deseti letech přijala vláda České republiky v dubnu 1999 usnesení č. 277, 

v něm schválila hlavní cíle vzdělávací politiky. Ty se staly východiskem pro zpracování 

materiálu nazvaného Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v České 

republice. 

Zásadní pozitivní zlom v transformaci školství nastal vznikem Národního 

programu rozvoje vzdělávání v České republice - Bílé knihy v roce 2001. ( S P I L K O V Á 

a kol., 2005, s. 1 5 - 3 6 ) 

Bílá kniha je „pojata jako systémový projekt, formující myšlenková východiska, 

obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj vzdělávací 

soustav". (BÍLÁ KNIHA, 2001, s. 7) Dokument se týká většiny klíčových otázek -

pojetí, rolí a funkcí školy, cílů a obsahu vzdělávání, struktury školského systému, 

způsobu řízení, financování a evaluace školství, pojetí učitelské profese, rolí 
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a klíčových kompetencí učitele, vzdělávání učitelů a jejich dalšího profesního růstu. 

(SPILKOVÁ a kol., 2005, s. 21) 

Národní program rozvoje vzdělávání se stal základním podkladem k tvorbě Nového 

školského zákona, který byl po dlouholetém úsilí konečně přijat v roce 2004. 

V návaznosti na Bílou knihu vznikal vletech 2001 - 2004 dokument Rámcový 

vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV), který vychází z nového pojetí 

základního vzdělávání. 

Základní vzdělávání je pravidelné a systematické vzdělávání. Je založeno na 

poznávání individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka, jejich respektování 

a rozvíjení (včetně speciálních vzdělávacích potřeb). Vede žáky k učební aktivitě 

a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu k učení 

i řešení problémů. (RVP ZV, 2004, s. 5) Obsah vzdělávání v RVP ZV je koncipován do 

šíře pojatých vzdělávacích oblastí, což podporuje obsahovou integraci, propojování 

poznatků, lepší chápání vztahů a mezioborových souvislostí a zařazení průřezových 

témat. (SPILKOVÁ a kol., 2005, s. 24) 

V dokumentu je věnována samostatná kapitola pojednávající o vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Podle ní základní vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami vyžaduje podnětné a vstřícné školní prostředí, které žákům 

umožňuje rozvíjení vnitřního potenciálu, podporuje jejich sociální integraci a směřuje 

k celoživotnímu učení. (RVP ZV, 2004, s. 99) 

Do dvou let od přijetí školského zákona by školy měly pracovat podle svého, na 

míru šitého „Školního vzdělávacího programu" (ŠVP), který si vytvoří z RVP ZV 

a budou vycházet z regionálních podmínek a specifických zvláštností školy. ŠVP si 

stanoví zejména konkrétní cíle vzdělávání, délku, formy, obsah a časový plán 

vzdělávání, podmínky přijímání uchazečů, průběh a ukončení vzdělávání (pokud bude 

tento doklad vydáván) a podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

Potřebami. (ŠKOLSKÝ ZÁKON, 2004, § 5) 

Je třeba důvěřovat učitelům, že pochopí podstatu a smysl změny, že budou ochotni 

se učit nové věci a pomohou prosadit nový koncept vzdělávání ve školní praxi. 

(SPILKOVÁ a kol., 2005, s. 26) 
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Vzhledem k tomu, že reforma se uskutečňuje v celostátním měřítku, nastartuje 

každou školu. Může ji nechat růst zezdola, ale učitelé ji však musí vnitřně přijmout. 

Skutečná změna bude probíhat na každé škole, v každé třídě a jak se k tomu postaví sám 

učitel se svojí ochotou učit se novému, měnit zaběhnutý systém práce, to bude záležet 

jenom a jenom na něm samotném. V současné době je do ověřování RVP ZV zapojeno 

kolem dvou tisíc učitelů z padesáti pěti pilotních škol. 

1.1.3 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) 

MŠMT stanovilo v roce 2001 Národní program rozvoje vzdělávání v České 

republice. Tento program rozpracovává cíle vzdělávání a prostředky, které jsou 

nezbytné k dosahování těchto cílů. Pro každý obor vzdělání se vydaly rámcové 

vzdělávací programy, které vymezují povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání; 

jsou závazné pro tvorbu školních vzdělávacích programů, hodnocení výsledků 

vzdělávání dětí a žáků, tvorbu a posuzování učebnic a učebních textů. 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) navazuje na 

předškolní vzdělávání a rodinnou péči. Uskutečňuje se povinným, pravidelným 

a systematickým vzděláváním. Je založen na poznávání individuálních potřeb, možností 

a zájmů každého žáka, jejich respektování a rozvíjení (včetně žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami). Vzdělávání svým činnostním charakterem a uplatněním 

odpovídajících metod vede žáky k učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, 

objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu k učení i řešení problémů. (RVP ZV, 2004, 

s. 5) 

Nový dokument otvírá cestu pro proměnu procesů vyučování a učení, kvalitnější 

komunikaci mezi učitelem a žákem, školou a rodiči, učiteli navzájem, kvalitní sociální 

klima ve třídě i celé školy, využívaní aktivních metod a strategie výuky, vhodných 

způsobů hodnocení žáků a také jako nejdůležitější osvojování kompetencí 

k celoživotnímu vzdělávání. 

Vymezuje také závazný vzdělávací obsah (očekávané výstupy a učivo) na úrovni, 

kterou si mají osvojit žáci v základním vzdělávání. Podporuje komplexní přístup k 

realizaci vzdělávacího obsahu, včetně možnosti jeho vhodného propojování, 

a předpokládá volbu různých vzdělávacích postupů, odlišných metod a forem výuky ve 
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shodě s individuálními potřebami žáků. Umožňuje též modifikaci vzdělávacího obsahu 

pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

RVP ZV je orientačně rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí, které pokrývají celé 

základní vzdělávání. Jsou to: Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, 

Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk 

a příroda, Umění a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce. Stěžejní část 

vzdělávacích oblastí tvoří vzdělávací obsah členěný na očekávané výstupy a učivo. 

Očekávané výstupy mají činnostní povahu, jsou prakticky zaměřené a využitelné 

v bčžném životč. Vymezuje úroveň, kterou mají všichni žáci prostřednictvím učiva 

dosáhnout. Jsou závazné a ověřitelné. 

Ve většině oblastí vzdělávání jsou očekávané kompetence žáků formulovány pro tři 

časová období základního vzdělávání: 1. období zahrnuje 1 . - 3 . ročník, 2. období 4. -

5. ročník, 3. období 6. - 9. ročník. Zatímco kompetence 1. a 2. období chápe RVP ZV 

jako orientační, kompetence 3. období (závěrečné, výstupní) považuje za významné pro 

kritéria sloužící k ověřování výsledků, jichž žáci ve svém vzdělávání dosáhli, i pro 

hodnocení efektivnosti vzdělávací a výchovné práce (vzdělávacího programu). 

V RVP ZV nejde o přeceňování, či podceňování rozvoje žákovy osobnosti, ale o 

komplexní působení na žáka, na jeho vyvážený rozvoj v oblasti kognitivní, sociální 

a emocionální. Významným trendem je důraz na individualizaci cílů, což znamená, že 

úroveň maxima každého žáka závisí na jeho individuálních možnostech, to je na úrovni 

jemu vlastnímu dosažitelnou. (SPILKOVÁ a kol., 2005, s. 23) 

V průběhu základního vzdělávání by měli žáci postupně získávat takové kvality 

osobnosti, které jim umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi 

a během celého života se dále vzdčlávat. (RVP Z V, 2004, s. 6) 

1.1.3.1 Klíčové kompetence 

Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových 

kompetencí, na úrovni, která je pro ně dosažitelná a připravit je tak na další vzdělávání 

a uplatnění ve společnosti. (RVP ZV, 2004, s. 7) 
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Nejdříve obecně k pojmu kompetence. Slovníkové vymezení pojmu „kompetence" 

1. rozsah působnosti n. činnosti, souhrn oprávnění a povinností (PETRÁKOVÁ, 

KRAUS, 1995, s. 404) 

2. rozsah působnosti, pravomoci nebo schopnost a dovednost. (AKADEMIE VĚD 

ČESKÉ REPUBLIKY, 2000, s. 140) 

V RVP ZV klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, 

schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj každého člena naší 

společnosti. Vychází z obecně platných norem ve společnosti. Smyslem a cílem 

vzdělávání je vybavení žáků souborem klíčových kompetencí. Osvojování kompetencí 

je proces dlouhodobý a složitý. Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, ale 

různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je 

získat vždy jako výsledek celkového procesu vzdělávání. (RVP ZV, 2004, s. 7) 

Berz a Siegrist pojmenovávají klíčové kompetence, které si žáci v průběhu 

výchovně - vzdělávacího procesu osvojují. Jsou to kompetence neutrální, ale jejich 

„osvojování je vždy vázáno na určitý konkrétní obsah a osvojují se jen v aktivní 

činnosti". Podle autorů ke klíčovým kompetencím patří „organizace a provádění úkolů, 

komunikace a kooperace, aplikace technik učení a technik duševní práce, samostatnost 

a zodpovědnost, snášení zátěže a tvořivé řešení situací a problémů". (BERZ, 

SIEGRIST, 2001, s. 30) 

V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: 

kompetence k učení - osvojit si potřebné strategie učení a na jejich základě být 

motivován k celoživotnímu učení, 

kompetence k řešení problémů - učit se tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, 

kompetence komunikativní- účinně komunikovat a spolupracovat, 

kompetence občanské - chránit vytvořené hodnoty a životní prostředí, 

kompetence pracovní - poznávat své schopnosti a reálné možnosti, uplatňovat je spolu s 

osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze 

a svém profesním uplatnění, 

kompetence sociální- chránit své fyzické i duševní zdraví, být ohleduplní a tolerantní k 

jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám. (RVP ZV, 2004, s. 7-10) 
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Nové cíle základního vzdělávání vedou k poznání, k možnostem hledat, objevovat, 

tvořit a nalézat vhodnou cestu k učení i řešení problémů nejen ve škole, ale i mimo ní. 

Zasévá v nich semínko motivace pro další učení. 

Závěrem je třeba zdůraznit, že současné pojetí humanizace školy neznamená návrat 

k překonaným názorům a teoriím, ale jedná se o celkově odlišné pojetí vzdělávání 

našich dětí. Do popředí se dostává dítě se svojí individualitou, se svými přednostmi 

i nedostatky. Vyučování a učení je postavené na metodách, které maximálně aktivizují 

každé dítě a vytvářejí pro každého co nejvíce příležitostí pro interakci s druhými. Žáci 

jsou v bezpečném prostředí, kde jsou všichni přijímáni, kde se o sebe lidé starají 

a pomáhají si, kde odlišnost je chápána jako výzva a příležitost k růstu a ne jako 

problém. Škola vytváří podmínky všem žákům hodnotným způsobem se zapojit do 

práce, rozvíjet svou osobnost a vzájemně si pomáhat při vzdělávání. 

1.2 Specifika primární školy 

Škola je místo společného setkávání a sdílení, společného objevování, která usiluje 

o dosažení maxima v rozvoji každého žáka. Primární škola znamená školu založenou na 

aktivních vyučovacích metodách, vlastní činnosti, zkušenostech, prožitcích s akcentem 

na řešení problémů, projektů, skupinovou práci a tvořivou hru. 

Nové pohledy, které přineslo objevování dětství a dítěte, mají zásadní vliv na pojetí 

dítěte v roli žáka, na přístup učitele k němu, na proměny v komunikaci a interakci ve 

škole. Pojetí dítěte jako svébytné osobnosti s vlastní identitou, právy a vlastním viděním 

světa znamená zásadní změnu v přístupu učitele k dítěti. Učitel už není ten, kdo neustále 

vede, určuje, dává, zná, ukazuje, hodnotí, ale umí být také tím, kdo přistupuje k dítěti 

s otázkou - jaké to dítě je, co v něm je, umí být žáky inspirován, překvapován, 

obohacován. (SPILKOVÁ a kol. 2005, s. 55) 
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1.2.1 Období primárního vzdělávání 

Období primárního vzdělávání zahrnuje přibližně věk od šestého do desátého, až 

dvanáctého roku dítěte. Většina předškolních dětí se do školy těší, jsou plny očekávání, 

prahnou po poznání. Z důvodu vytváření prvních dojmů je tedy důležité, aby právě 

v období mladšího školního věku získalo dítě „pravdivé" a ucelené informace o 

okolním světě a to takovým způsobem, který umožní dítěti využít je jako základ pro 

další vzdělávání. 

1.2.2 Cíle primárního vzdělávání 

Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem kompetencí na 

úrovni, která je pro ně dosažitelná a připravit je tak na další vzdělání a uplatnění ve 

společnosti. Začíná v předškolním období, pokračuje základním a středním vzděláváním 

a postupně se dotváří v dalším životě. 

V Bílé knize se definují cíle vzdělávání na I. stupni jako vytváření předpokladů pro 

celoživotní učení - získávání základních návyků a dovedností pro školní a mimoškolní 

práci, vytváření motivace k učení, osvojování základní gramotnosti jako nástroje 

dalšího úspěšného vzdělávání, postupné utváření uceleného náhledu na svět včetně 

vztahu k životnímu prostředí, založeného na citlivém, znalostním a aktivním přístupu 

k jeho ochraně, kultivace žákovy osobnosti, a podpora zdraví. (NÁRODNÍ PROGRAM 

ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ, 2001, s. 47) 

Podle Spilkové jsou výchovné a vzdělávací cíle definovány na několika úrovních. 

„Na prvním místě postoje a hodnoty občanské a mravní, dále dovednosti 

a vědomosti nejen osvojené a vštípené v hotové podobě, ale vytvořené na základě 

vlastní činnosti a zkušenosti žáka, prožité a pochopené, sloužící jako nástroj k řešení 

problémů a dalšího poznávání". (SPILKOVÁ, 2005, s. 102) 

Wildová se zmiňuje o cíli primární vzdělanosti jako „osvojení si gramotnosti 

a získání prvotního uceleného náhledu na svět a na místo člověka v něm. Zahrnuje 

kromě vědomostí, dovedností a návyků také zprostředkovávané hodnoty a postoje." 

(WILDOVÁ, 1998, s. 9) 
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Tomková uvádí, že v primární škole se do popředí dostává rozvoj osobnosti dítěte, 

utváření jeho hodnotové orientace, zdůrazňuje se globální pohled dítěte na svět a vztah 

učiva ke skutečnému životu. (TOMKOVÁ, 1998, s. 37) 

Podle RVP ZV je smyslem a cílem vzdělávání vybavit všechny žáky souborem 

klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další 

vzdělávání a uplatnění ve společnosti. (RVP ZV, 2004, s. 7) 

Nejen cíle primární školy, ale aktuální výkon žáka by měl být vztahován 

a srovnáván sjeho výkony předchozími, což umožňuje pozitivně ocenit každé dílčí 

zlepšení i malý pokrok žáků, kteří by jinak při neustálém srovnávání s nejlepšími 

prakticky neměli žádnou naději na úspěch. Nabízí tak všem žákům perspektivu úspěchu 

a pozitivního ocenění, jež jsou důležitým zdrojem kladných emocí potřebných pro 

vytváření dlouhodobější motivace k učení a dalšímu vzdělávání." (SPILKOVÁ a kol., 

2005, s. 35) 

Žákům by měla být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyb a pracovat s nimi. 

V průběhu základního vzdělávání by měli žáci postupně získávat takové kvality 

osobnosti, které jim umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi 

a během celého života se dále vzdělávat a podle svých možností aktivně participovat na 

životě společnosti. 

Vzdělávání poskytované podle školského zákona je veřejnou službou. (ŠKOLSKÝ 

ZÁKON, 2004, s. 1) 

Je třeba zdůraznit, že smyslem primárního vzdělávání je získávání vědomostí 

a dovedností, které tvoří základ vzdělanosti a jsou nezbytné pro další vzdělávání. 

1.2.3 Prostředí primární školy 

Třída je místem, kde tráví děti poměrně velkou část svého života. Měly by mít 

Pocit, že do ní patří, že jejich osoba tu má své místo. 

Učitelé za pomoci dětí vytváří třídu veselou, plnou barev připomínající dětský svět, 

aby podněty kolem nich stimulovaly k nejlepším výkonům nejen nejschopnější žáky, 

ale i žáky méně nadané. Třída působící velice estetickým dojmem, podporuje u dětí 

kvalitní výtvarné cítění. Na stěnách nevisí jen výtvarné práce dětí, ale i jejich další 
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práce např. myšlenková mapa vytvořená na dané téma, dětské příběhy jako malá 

umělecká díla, výsledné práce z projektů nebo skupinové práce. 

Nesmíme zapomínat na přátelskou a vstřícnou atmosféru, při které se nebojí žádný 

žák vyslovit svoji myšlenku pod hrozbou posměchu nebo zesměšnění. Třída, kde se žáci 

cítí bezpečně, vybízí nejen ke studiu, ale i k práci a činnostem, které se zájmem 

vykonávají. Základem jsou kvalitní vztahy, sounáležitost a vzájemná otevřenost. Děti 

jsou povzbuzovány a odměňovány nejen za dílčí úkoly v učení, ale také za pomoc 

a podání pomocné ruky spolužákům, kteří ji zrovna teď potřebují. 

Učitel za velkého přispění žáků vytváří prostředí příjemné a vstřícné, ve kterém se 

cítí všichni velice příjemně a uspokojivě. 

1.2.4 Návaznost na II. stupeň 

Základní vzdělávání je v současnosti jedinou etapou, které se povinně účastní každé 

dítě v ČR a která vytváří základ pro celoživotní učení u celé populace. Základní 

vzdělávání je rozděleno na I. a II. stupeň. Každá z těchto etap má specifické vzdělávací 

cíle, odlišné metody a formy práce, ale i problémy. 

I. stupeň základního vzdělávání je z hlediska vývoje žáka velmi významným 

a didakticky specifickým stupněm vzdělávání. Zprostředkovává žákům především 

přechod z předškolního vzdělávání do systematického povinného vzdělávání. 

„Cílem I. stupně je vytváření předpokladů pro celoživotní učení - získávání 

základních návyků a dovedností pro školní i mimoškolní práci, vytváření motivace 

k učení, osvojování základu gramotnosti jako nástroje dalšího úspěšného vzdělávání, 

postupného uceleného utváření náhledu na svět, kultivace žákovy osobnosti a podpora 

zdraví". (ŠIMONÍK, 2005, s. 12) 

Pro I. stupeň je typické, že na výuce žáků se většinou podílí jenom jeden učitel. 

Jestli je mezi učitelem a žákem vytvořen vztah na vzájemné důvěře, učitel zná nejen 

všední radosti žáků, ale i jejich problémy. Může jim pomoci radou nebo je jen 

vyslechne. Pro vzdělávání žáků daného věku je důležitá vhodná pracovní atmosféra, 

úzký lidský kontakt mezi učitelem a žákem i žáky mezi sebou. To vše se přetváří ve 

společný uznávaný řád (pravidla) naplněný pochopením, respektem, spoluprací, 

aktivitou, prostorem pro každého. Žáci jsou vedeni k hodnocení i sebehodnocení. 
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Přechod žáků z I. stupně na II. stupeň je pro mnohé zkouška, s kterou se musí žáci 

vyrovnat po svém. Jak rychle se žáci zadaptují, záleží na mnohých faktorech: např. na 

žákovském kolektivu, a na respektování jejich individuálních potřeb a možností. Každý 

z žáků se adaptuje rozdílnou dobu. Aby ta doba byla co nejkratší, musí i učitelé z II. 

stupně změnit dosud přetrvávající snahu o výkon. Měla by být nahrazena variabilitou 

vyučovacích metod, při nichž žáci hledají, ptají se, projevují vlastní názory, chybují, 

tvoří, objevují a nalézají. Konkrétní dílčí úkoly pak odpovídají možnostem žáků. Tím 

navazují na I. stupeň, kde každý z žáků měl nárok na individuální tempo, možnost 

chybování a nalézání, hodnocení podle individuální změny v učení i v socializaci. 

II. stupeň základního vzdělávání ukončuje základní vzdělání. Jeho „cílem je 

především poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání. To 

znamená vybavit je jasnými vztahy k lidským hodnotám a takovými všeobecnými 

vědomostmi a praktickými dovednostmi, které jim dovolí pokračovat v dalším 

specializovaném vzdělávání i v rozvoji různých zájmových činností. Základem tohoto 

stupně je nejen poznávání a rozvíjení potencialit jednotlivých žáků, ale i snaha dát 

žákům dostatečnou představu o další studijní, profesní a životní cestě". (ŠIMONÍK, 

2005, s. 1 4 - 1 5 ) 

Pro žáky je II. stupeň náročný nejen z výrazných hormonálních, tělesných, 

psychických a povahových změn žáků v období puberty, ale i z jiné struktury 

vyučovacích předmětů, které kladou na žáka větší nároky. Na II. stupni vyučuje každý 

předmět jiný pedagog s jinými nároky, s jinými požadavky na učební látku. Důraz je 

kladen na motivaci k učení, na osvojování základních strategií učení, na rozvíjení 

vlastních schopností a zájmů a na schopnost projevovat se jako svobodný člověk. Vztah 

učitelů a žáků by měl být založen na důvěře, na vzájemném respektování, na prostoru 

Pro názory všech, na objektivnosti hodnocení a na přenášení většího podílu 

odpovědnosti za úroveň dosaženého vlastního vzdělání na žáky. Základem vzdělávání 

na tomto stupni je další poznávání, podchycování a rozvíjení potencialit jednotlivých 

žáků. 
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1.3 Závěr 

Naplňování stanovených cílů, které základní škola má, vyžaduje podnětné a tvůrčí 

školní prostředí, které by mělo stimulovat nejschopnější žáky, povzbuzovat méně 

nadané, chránit a podporovat žáky nejslabší. Jejím úkolem je zajistit, aby se každé dítě 

uspokojivě vyvíjelo vlastním způsobem a to prostřednictvím výuky přizpůsobené jeho 

individuálním potřebám. K tomu by se měly vytvářet i odpovídající podmínky pro 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přátelská a vstřícná atmosféra 

by měla vybízet žáky ke studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu a poskytnout jim 

prostor a čas k aktivnímu učení a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. Žáci by měli mít 

možnost zažívat úspěch, který jim dovolí beze strachu pracovat s chybou a brát chybu 

jako prostředek k lepšímu poznání a nějako své selhání, protože „chybovat je lidské". 

Hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků by mělo být postaveno na plnění 

konkrétních a splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn žáka a na 

pozitivně laděných hodnotících soudech. 

Změny ve vzdělávacím procesu souvisejí také s větším důrazem na rovnost ve 

vzdělávání a odstraňování nejrůznějších bariér. Ve prospěch integračního trendu se 

inovuje výuka, zvýrazňuje kultivační funkce školy spojená s právem dítěte na aktivní 

účast na procesu vlastního formování bez ohledu na vstupní dispozice, intelektové 

předpoklady a míru talentu. Pojetí dítěte jako svébytné bytosti s vlastní identitou, právy 

a individuálními potencemi přináší zásadní změnu v přístupu učitele k žákům, změnu 

v komunikaci při vyučování i změnu organizačních forem práce s žákovskou skupinou. 
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2. Věkové a individuální zvláštnosti žáků 

2.1 Mladší školní věk 

2.1.1 Charakteristika mladšího školního věku 

Mladší školní věk můžeme charakterizovat jako vývojovou etapu mezi šestým až 

desátým, respektive jedenáctým rokem života dítěte. Začíná vstupem do školy, kterým 

se zásadně mění celkový způsob života dítěte. Hravá činnost ustupuje do pozadí, hlavní 

činností se stává učení, má značné množství povinností, mění se jeho denní režim. 

(TRPIŠOVSKÁ, 1998, s. 45) 

Podle Vágnerové je mladší školní věk v průměru nejstabilnější období v dětském 

životě a nazývá ho věkem střízlivého realismu. (VÁGNEROVÁ, 1992, s. 80) 

2.1.2 Tělesný a pohybový vývoj 

V období mladšího školního věku dochází u dětí k intenzivnímu růstu do výšky, 

ročně asi o šest až osm centimetrů. Dochází k velkým výškovým rozdílům mezi dětmi. 

Kostra, svalstvo i ostatní orgány sílí a stávají se výkonnějšími. Končetiny se prodlužují, 

hlava tvoří asi jednu šestinu délky těla. Životní pochody dítěte (dýchání, činnost 

krevního oběhu, metabolismus) jsou rychlejší a prudší než u dospělých. Začíná výměna 

mléčného chrupu za chrup trvalý. 

Vzrůstá odolnost proti nákazám, a proto je důležité dbát na správnou výživu 

a životosprávu. 

Výraznou charakteristikou motorického vývoje je postupné zklidňování. Pohyby se 

stávají účelnějšími, přesnějšími a zároveň úspornějšími. Při relativním zklidnění však 

trvá všeobecná aktivita dítěte. (VÁGNEROVÁ, 1992, s. 81) Pohyb je pro dítě základní 

životní potřebou a zároveň podmínkou zdravého tělesného vývoje, projevuje se 

výraznou radostí z pohybu. 

Postupně se zdokonalují i jemné pohyby prstů v součinnosti motoriky a činnosti 

smyslů, zpřesňuje se vizuomotorická koordinace, což způsobuje postupné 

zdokonalování psacích pohybů. 
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2.1.3 Vývoj poznávacích procesů 

Se vstupem do školy se všechny poznávací procesy rychleji rozvíjejí. Jsou nezbytné 

pro učení se a získávání dalších zkušeností. 

Vnímání a pozornost 

Opírá se o dokonalejší činnost analyzátorů a bohatší zkušenosti dítěte. Je základem 

školního vyučování, základem poznání. Dítě analyzuje celek na části, začíná cíleně 

pozorovat předměty, přičemž rozsah a doba pozornosti se rozšiřují. Procesy vzruchu 

převládají nad procesy útlumu a žák snadno přenáší pozornost od učení na vedlejší 

předměty a okolní dění. (TRPIŠOVSKÁ, 1998, s. 46) 

Pozornost je jedním z mechanismů regulace psychické aktivity, především 

poznávacích procesů. (VÁGNEROVÁ, 2001, s. 95) 

Představy a fantazie 

Představy se vyznačují konkrétností a živostí, jsou spojeny s bezprostředními 

zážitky dítěte. Fantazie se vyznačuje určitou živelností a rozhodně se nesmí potlačovat, 

protože velmi úzce souvisí s tvořivostí. 

Paměť 

Pro dětskou paměť je charakterická velká názornost a konkrétnost. Zpočátku 

převažuje mechanická paměť, která je postupně nahrazována pamětí logickou (k tomuto 

posunu dochází asi okolo desátého roku dítěte). Rozvíjí se rozsah a stálost paměti. 

Myšlení 

V mladším školním věku dokáže dítě zpracovat větší množství zkušeností a větší 

počet vztahů mezi nimi. Vývoj myšlení prochází dvěma fázemi. V první fázi převládá 

konkrétně - pojmové myšlení v rozmezí 1. a 2. třídy. V druhé fázi se postupně vytváří 

schopnost žáků abstrahovat od konkrétního a přichází fáze myšlení. (TRPIŠOVSKÁ, 

1998, s. 47) 

Zpřesňují se představy o čase, některé časové pojmy však dítě stále nechápe 

(století, tisíciletí). Těžko osvojitelné jsou pro děti též některé prostorové vztahy (rovina, 

vrchovina ...). 
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Chápání množství je zpočátku vázáno na konkrétní předměty, postupně se stává 

abstraktním. 

S myšlením je úzce spojen rozvoj řeči. Vyšší formy myšlení mohou vznikat jen na 

základě řeči, a proto je nevyhnutelnou podmínkou pro vývoj abstraktního myšlení. 

Řeč 

Řeč je nástrojem komunikace s vrstevníky, dospělými a umožňuje dítěti se 

vzdělávat. Rozvoj řeči závisí na slovní zásobě dítěte. Ta se během vývoje obohacuje, 

pojmy zároveň přestávají být subjektivní (spojené s city) a nestálé a stávají se 

přesnějšími. Na velikosti a kvalitě slovní zásoby se výrazně podílí četba, a také úroveň 

komunikace v rodině. 

City 

City žáka postupně ztrácejí afektivní charakter, diferencují se a dostávají pod 

vědomou kontrolu. Přestává se bát předmětů a bytostí vymyšlených a city strachu se 

přesouvají spíše do reálných situací např. strach z trestu... Dítě nedokáže ovládat 

citovou impulsivnost, a proto řeší konflikty hádkami a hněvem. 

U školáků se stále více uplatňují vyšší city, intelektuální city (zvídavost, úspěch, 

radost z vyřešeného problému, silný citový vztah ke škole), estetické city (čtení, 

kreslení, divadlo, tvořivost) a .morální city (smysl pro zodpovědnost, dobro a zlo, 

povinnosti). „Dítě si postupně zvnitřňuje systém mravních norem, vytváří si kladné 

vlastnosti." (TRPIŠOVSKÁ, 1998, s. 48) 

V sociálních vztazích má většina dětí silný vztah k učiteli, který však postupně 

zeslabuje. Postupně se rozvíjejí vzájemné vztahy mezi dětmi a dochází k diferenciaci 

vztahů a rolí mezi dětmi. Vznikají přátelství a kamarádství někdy na celý život, dochází 

ke sdružování dětí podle pohlaví, objevuje se pocit sounáležitosti ve skupině. 

Vůle 

Volní procesy znamenají vytyčování cílů a jejich dosahování, překonávání 

překážek na cestě k nim. Vůle žáka se rozvíjí v činnostech, v učení, ve hře i při plnění 

Pracovních úkolů mimo školu. Vůle se však vytváří jen v boji s překážkami a při jejich 

Překonávání. Proto není dobré dítě chránit před různými těžkostmi, má-li předpoklady 

k jejich zvládnutí. Subjektivní pocit zátěže je vývojově užitečný a stimuluje jeho rozvoj 
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a učí ho strategiím, jak s překážkami a neúspěchem vyrovnat. (TRPIŠOVSKÁ, 1998, 

s. 49) 

Se vstupem do školy se mění společenská role žáka, ovlivňuje sociální vztahy dítěte 

v rodině, ve škole i mezi vrstevníky. Dítě si intenzivněji začíná uvědomovat vlastní 

osobnost. (VÁGNEROVÁ, 1992, s. 85) 

2.1.4 Charakteristické činnosti 

Vůdčím typem činnosti žáků v mladším školním věku je učení. Učební činnosti 

probíhají ve škole a nemají jen kognitivní význam. Vytvářejí v žákovi vyšší stupeň 

rozvoje sociálního uvědomování, záměrné autoregulace i hodnotící reflexe vlastního 

chování. (VÁGNEROVÁ, 1992, s. 85) 

Školní děti si postupně osvojují různé strategie učení, které se mohou pozitivně 

projevit a být užitečné nejen pro školní práci. Vágnerová uvádí tři způsoby učení: učení 

pokusem a omylem - obvykle probíhá spontánně; učení nápodobou - dítě napodobuje 

osvědčené řešení; logické učení na základě porozumění podstaty - pomocí dedukce 

nebo analogie, usuzováním dítě přijde na správné řešení na základě předchozí 

zkušenosti. (VÁGNEROVÁ, 2001, s. 123) 

Pro zdravý vývoj dítěte je i hra velmi důležitá. Dostává se sice až na druhé místo za 

učení, ale o to víc je potřebná. Dítě si často hraje, hra mu pomáhá relaxovat. Hry dívek 

jsou klidnější, u chlapeckých her je typická soutěživost a bojovnost. Děti též vítají 

společné hry ve skupině a v oblibě mají i hry intelektuální, které rozvíjejí rozumové 

schopnosti, úsudek, paměť, bystrost, pohotovost aj. 

V mladším školním věku se objevují prvopočáteční zájmy, které mají obvykle 

přechodný charakter. Objevují se zájmy čtenářské, sběratelské, konstruktivní. Dítě 

obvykle navštěvuje mnoho kroužků. 

Závěrem můžeme shrnout, že nejen činnosti učební, ale i herní aktivně přispívají k 

rozvoji dítěte v mladším školním věku. 
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2.2 Žáci sc speciálními vzdělávacími potřebami 

„Dítěti, které je tělesně, duševně nebo společensky poškozeno, má se dostat 

speciální ošetření, výchova a péče, jakou toto poškození vyžaduje". (DEKLARACE 

PRÁV DÍTĚTE přijaté OSN v roce 1959 na základě prohlášení Mezinárodní unie pro 

pomoc dětem, 5. článek) 

2.2.1 Charakteristika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Vývoj každého člověka je proces individuální, který ovlivňuje více činitelů. 

Vyvážený vývoj fyzický, psychický a sociální dává předpoklady pro optimální rozvoj 

„normální" kvalitní osobnosti. Dojde-li k porušení této rovnováhy v kterémkoliv věku, 

dochází k pozvolným nebo i k náhlým změnám, které mohou narušit vývoj jedince. 

Mohou to být např. chronické onemocnění, lehčí či těžší postižení aj. 

Podle Monatové je pro každé dítě, které je ohroženo určitou indispozicí či 

handicapem, velice důležité, aby bylo vychováváno podle toho jaká je jeho rozumová, 

citová a volní úroveň, jakými principy se řídí, jaké má morální a charakterové 

vlastnosti, jak řeší své osobní potřeby a zájmy, jakými činnostmi se zabývá, jak je 

schopno překonávat překážky a jaké jsou jeho postoje a přístupy ke společnosti. 

(MONATOVÁ L., 1998, s. 21) 

2.2.2 Základní rysy vývoje osobnosti žáka se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

Jak už jsem se zmínila, období mladšího školního věku označuje Vágnerová jako 

období střízlivého realismu. Jestliže takové dítě o čemkoliv uvažuje, nebere v úvahu 

jiné varianty, které ještě nenastaly. Platí tedy, že uvažuje o sobě a o svých projevech, 

eventuelně o svém handicapu. Dítě přijímá danou skutečnost a nepředpokládá změnu. 

(VÁGNEROVÁ, 2000, s. 196-201) 

Fyzicky a psychicky vývoj 
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Postižené děti se často nevyvíjejí rovnoměrně a plynule. Monatová se domnívá, že 

fyzický a psychický vývoj je vždy individuální proces, v němž se uplatňují věkové 

zvláštnosti. (MONATOVÁ, 1995, s. 25) 

Vliv prostředí a podmínky pro rozvíjení jednotlivých schopností, dovedností a celé 

osobnosti má pro ně velký význam. Podstatný vliv má kvalita rodinného prostředí, 

eventuálně zkušenosti získané ve školských zařízeních. „ Vývoj postiženého jedince má 

své charakterové rysy, které odrážejí na jedné straně přímý vliv deprivační situace dané 

defektem a na druhé straně souvisí sjejich sociální situací. Psychosociální 

charakteristiky každého postižení lze ovlivňovat, a je třeba tak činit citlivě a rozumně, 

ve prospěch každého jednotlivého dítěte. Výchovný a výukový přístup bude jedině tehdy 

dobrý, když bude respektovat potřeby dítěte ". (VÁGNEROVÁ, 2000, s. 118) 

Vývoj kounitivních schopností 

Potřeba stimulace a učení bývá uspokojována docela dobře. Jestliže je dítě 

přiměřeně školsky zařazeno a rodiče nemají přehnané nároky, nebývá škola pro 

postižené děti zátěží. 

Poznávání u mladších školáků přechází na vyšší úroveň konkrétních operací. 

Působením školní výuky se rozvíjí spolu s myšlením i záměrné pozorování. 

Inteligence je důležitým předpokladem úspěchu, který může být adekvátním 

způsoben využit, jeho využití však závisí na mnoha dalších okolnostech, které dítě 

ovlivňují. Důležitý je i motivační aspekt. 

V období puberty dochází k dalšímu pokroku v oblasti myšlení. Rozvíjí se 

schopnost manipulovat se znaky nezávisle na konkrétním obsahu. (VÁGNEROVÁ, 

2000, s.211) 

Rozvoj sociálního chování 

Osvojení sociálních rolí závisí na zkušenosti dítěte s různým prostředím 

a rozšiřování sociálních kontaktů. Postižené děti jsou v tomto směru velmi omezené. 

Role vrstevníka se v rodině nedá naučit. Situace jako kontakt s dětmi na nejrůznější 

úrovni např. v okolí bydliště, na zájmových kroužcích apod. postiženým dětem chybí. 

Interakce učitel - žák 

Vztah malého školáka k učiteli má zpočátku charakter identifikace. Dítě se učí, aby 
se svému vzoru podobalo, aby si získalo jeho přízeň. To všechno mu pomůže 
v překonávání počáteční nejistoty a lépe se ve škole adaptovat. Avšak důraz na výkon 
ze strany rodičů může u dítěte vést až k neurotickým projevům, pocitům nejistoty, 
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úzkosti a negace dobrých školních výsledků nebo na druhé straně k nadměrné 

ambicióznosti, k vyhranění potřeby úspěchu jako určující motivaci. Další 

sebehodnocení dítěte je ovlivňováno postojem dětské skupiny. 1 postižené dítě má ve 

skupině určité postavení a určitou roli. Dětská skupina mu umožňuje osvojení dalších 

rolí, jiného sociálního chování a přispívá k sebehodnocení dítěte odlišným způsobem 

než hodnocení dospělých. Statut, který získává má nesporný význam pro jeho další 

vývoj osobnosti. 

Nástup do školy je v životě dítěte významným sociálním mezníkem. V roli žáka 

dítě ztrácí své privilegované postavení a mělo by být schopné respektovat určité normy 

chování. Dochází ke konfrontaci s realitou, která jednoznačně určuje úroveň každého 

dítěte. To samé se děje s dítětem při každé změně vzdělávání např. přechodu dítěte ze 

speciální třídy do třídy běžné. Pozitivní sebevědomí může být základem identity a dítě 

si ho vytváří pod vlivem sociální zpětné vazby rodičů, školy a vrstevníků. 

2.2.3 Variabilita a odchylky ve vývoji dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

Nebudeme děti řadit do určitých kategorií podle toho, že jsou určitým způsobem 

„zvláštní", ale budeme brát v úvahu, že zvláštní jsou všechny děti". 

(Kolektiv autorů: Kurs integrace pro děti se speciálními potřebami, Praha 1997) 

Jestli se podíváme na třídění dětí podle druhu postižení, tak dojdeme ke stanovisku, 

že u každého autora najdeme odlišnosti nebo se vůbec nezmiňuje o daném typu 

postižení. Vybrala jsem si členění podle Jesenského. Samozřejmě existují i novější 

autoři jako Kocurová, Vágnerová, Vítková nebo Hájková. 

Třídění podle druhu postižení: (JESENSKÝ, 1993, s 21) 

Dlouhodobě nemocní 

Tělesně postižení 

Zrakově postižení 

Sluchově postižení 

Řečové postižení 

Mentální postižení 

Obtížně vychovatelní a sociálně deviantní 

Kombinované vady 
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S poruchami učení 

Duševně postižení 

V těchto členěních se používají nejrůznější hlediska a kritéria. V obecné poloze se 

ve většině těchto dílčích skupin mluví o stupních nebo formách lehčího, středního 

a těžšího charakteru. 

Dlouhodobě nemocní 

Tato skupina zahrnuje děti s desítkami chorob, které mají rozdílné projevy 

a těžkosti, mezi sebou neporovnatelné. Problémy např. astmatika jsou rozdílné od 

epileptika nebo diabetika. Tyto děti se na pohled neliší od běžné populace. Handicapem, 

nevýhodou je např. dlouhodobá absence na vyučování, dlouhodobá terapie, opakovaná 

hospitalizace, léčba a doléčení v domácím prostředí, léčebná rehabilitace aj. 

Mezi dlouhodobé nemoci řadíme: cukrovku - diabetes mellitus (vysoká hladina 

glukózy v krvi), alergie - (přecitlivělost) jako nepřiměřená reakce na antigenní podnět, 

epilepsie, která se projevuje opakujícími změnami vědomí záchvatovitého rázu ve 

formě absencí a krátkodobých ztuhnutí. „Epileptické děti ve škole často zlobí, což se 

většinou projevuje střídáním nálad, občasným sklonem k agresivitě a impulzivitě 

a celkově neklidným chováním, které se střídá s obdobím normálního chování". 

(LANGER, 1999, s. 283) 

Myšlení bývá častěji normální, ale přece jen méně pružné, adaptabilní při zvládnutí 

nových situací a určitá těžkopádnost. (VÁGNEROVÁ, VALENTOVÁ, 1992, s. 91) 

Tělesně postižení 

Jestli bych měla psát o tělesném postižení, bylo by to na samostatnou práci a proto 

se zmíním pouze o nejznámější formě, i když si uvědomuji, že integrativní pedagog by 

měl být obeznámen se všemi druhy tělesného postižení. 

Dětská mozková obrna (DMO) 

Pro děti s DMO je typická tělesná neobratnost, zejména v jemné motorice, 

nerovnoměrný vývoj, neklid, nesoustředěnost, těkavost, nedokonalost vnímání 

a nedostatečná představivost. Děti si zapamatovávají útržkovitě, nevýběrově, obtížně si 

vybavují a reprodukují učivo. Jejich pracovní tempo je pomalé se značnými výkyvy. 

Porušen může být i řečový projev, artikulace a intonace řeči. Jejich slovník je chudý, 

nemluví gramaticky správně. Citové reakce mají větší intenzitu a trvání. 

V socializačním procesu se projevují infantilně, mají méně zkušeností se sociálními 

rolemi. 
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U lehčích forem mozkových příhod bez nápadných projevů tělesného postižení se 

hovoří v lékařské terminologii o lehké mozkové dysfunkci (LMD), což je pojem široký 

a zachycující řadu drobných mozkových poruch. Nápadná je hyperaktivita 

a psychomotorický neklid. (LANGER, 1999, s. 26) 

Celková úroveň aktivace bývá narušena v důsledku poruchy rovnováhy základních 

procesů podráždění a útlumu. Dítě se projevuje psychomotorickým neklidem (změnou 

nálad, impulzivním jednáním) a dyskoordinací (pohybovou neobratností). (VÍTKOVÁ, 

1999, s. 68) 

S lehkou mozkovou dysfunkcí jsou velice často spojeny i specifické poruchy učení 

a poruchy chování. Podle Kocurové patří LMD mezi poruchy učení a Monatová se 

domnívá, že její zařazení do vad pohybového systému je opodstatněné vzhledem 

k symptomům LMD. 

Zrakové postižení 

Z hlediska speciálně pedagogického rozlišujeme vady: 

1) funkční: tupozrakost a šilhavost 

2) orgánové: slabozrakost, zbytky zraku, nevidomost, kombinované vady, osleplost 

Děti se zrakovým postižením mají zdokonalené sluchové vnímání, sluchovou 

paměť. Na hmatovém vnímání je založeno bezprostřední poznávání a výuka psaní 

a čtení v Braillově písmu. Myšlení musí překonávat nedostatečnou smyslovou 

zkušenost, méně přesný obraz světa a menší zásobu, často neurčitých 

a nediferencovaných představ. 

Verbální inteligence se může vyvíjet zcela normálně. Přesto všechno není potřeba 

obsah výuky redukovat, protože většina žáků je schopna učivo zvládnout a pouze 

musíme zvážit, co je pro jejich další život nepostradatelné a co nikoliv. 

Sluchově postižení 

Jde o označení v širším slova smyslu. Sluchové vady specifikované jako 

nedoslýchavost, zbytky sluchu, hluchota a ohluchlost, kdy dochází ke ztrátě sluchu 
v průběhu života. (BULOVÁ in VÍTKOVÁ, 1998, s. 63) Sluchová vada, její typ 

a stupeň se odráží ve výslovnosti. Hlas je charakteristicky zabarven a řeč je obvykle 

deformována. Při výchově sluchově postižených dětí se využívá velké množství názoru 
a Písemné formy řeči. Je nutné naučit je číst s porozuměním, protože je to cesta 

k dalšímu vzdělávání a získávání důležitých informací. 
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Neslyšící si vytvářejí „komunity" stejně postižených, kde komunikace probíhá pro 

ně prvním jazykem - ve znakové řeči. Nadaní jedinci velmi dobře odezírají a mají 

komunikačně přijatelnou řeč, čas od času se schovají do své komunity. (LEJSKA, 2003, 

s. 5 3 - 5 4 ) 

Řečově postižení 

Řeč je jedna z výlučně lidských schopností, není vrozená a člověk se ji musí naučit. 

Stává se nástrojem myšlení a dorozumívání. Definovat narušenou komunikační 

schopnost je nesnadné vzhledem k nejrůznějším okolnostem. Ráda bych se zmínila, ale 

jen informativně o některých poruchách. 

Pole Klenkové se poruchy řeči dělí: 

1. Vývojová nemluvnost (dysfázie) 

2. Získaná orgánová nemluvnost (afázie) 

3. Získaná neurotická nemluvnost (mutismus, elektivní miutismus, surdomutismus) 

4. Poruchy zvuky řeči (rinolalia - huhňavost, palatolália) 

5. Poruchy plynulosti řeči (balbuties - koktavost, tumultus - breptavost) 

6. Poruchy článkování, artikulace (dyslalie -patlavost, dysartrie) 

7. Poruchy grafické podoby řeči (dysgrqfte, dyslexie) 

8. Symptomatické poruchy řeči 

9. Poruchy hlasu 

Monatová poruchy řeči dělí.do dvou základních skupin, a to na poruchy organické 

a na poruchy funkční. U organických poruch lze diagnostikovat nedostatky na mluvním 

aparátu a u funkční poruchy jde o nedostatky prostředí, kdy dítě napodobuje poruchy 

řeči nebo vadné či nedostatečné výchovy. 

Poruchy řeči dělíme: 

opožděný vývoj řeči, 

vady výslovnosti, 

huhňavost - porucha zvuku řeči, 

breptavost - poruchy tempa řeči 

neurotické poruchy řeči 

centrální poruchy řeči 

Ve školním věku mohou děti navštěvovat běžnou základní školu a ambulantně 

docházet do logopedické poradny. Vzhledem k tomu, že řeč a dorozumívání zaujímá 
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v životě nezastupitelné místo, je úkolem rodičů, učitelů a vychovatelů věnovat jejímu 

rozvoji patřičnou pozornost. 

Mentální postižení 

Je vrozený nebo časně získaný defekt rozumových schopností. Mentální retardace 

je vymezena nízkou úrovní rozumových schopností, která se projevuje především 

nedostatečným rozvojem myšlení, omezenou schopností učení a ztíženou sociální 

adaptací na běžné životní podmínky. Je to stav trvalý. Příčiny: dědičnost, vliv vnějšího 

prostředí dochází k poškození centrální nervové soustavy (CNS). Je-li mentální 

retardace důsledkem organického poškození CNS, pak se ve vývoji objevují i známky 

organicity - zejména poruchy aktivity, poruchy pozornosti a větší nerovnoměrnosti 

dílčích schopností. Problémy se projevují i ve vývoji řeči, děti se vyjadřují ve velmi 

jednoduchých a krátkých větách s přetrváváním agramatismů. Děti dávají přednost 

stálosti až stereotypii a závislosti. 

S poruchami učení 

„Poruchy učení jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch, které se 

projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je 

mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické usuzování nebo počítání. 

Tyto poruchy jsou vlastní postiženému jedinci a předpokládají dysfunkci centrálního 

nervového systému. I když se porucha učení může vyskytnout souběžně sjinými 

formami postižení (jako naP^- smyslové vady, mentální retardace, sociální 

a emocionální poruchy), nebo souběžně s jinými vlivy prostředí (např. kulturní 

zvláštnosti, nedostatečná nebo nevhodná výuka, psychogenní činitelé), není přímým 

následkem takových postižení nebo nepříznivých vlivů". (MATĚJČEK, 1993, s. 24) 

Vývojová porucha učení je totiž porucha získávání a zpracovávaní informací. 

Dyslexie - je porucha, která postihuje základní znaky čtenářského výkonu, a to 

rychlost, správnost, techniku čtení a porozumění čtenému textu. (ZELINKOVÁ, 2003, 
s- 41) Specifická vývojová porucha učení projevující se neschopností naučit se číst, 

Přestože se dítěti dostává běžného výukového vedení, má přiměřenou inteligenci 

a sociokulturní příležitost. 

Dysgrafie - specifická porucha písemného projevu spojená s narušením techniky 

Psaní. Postihuje zejména schopnost napodobit tvar písma, řazení písmen. Dítě si 

nepamatuje tvary písmen, zaměňuje tvarově podobná písmena, písmo je neuspořádané, 
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těžkopádné, neobratné. Nemohou se naučit držení liniatury. Přílišné soustředění na 

grafickou stránku způsobuje neschopnost se soustředit na pravopisné jevy. 

Dysortografie - porucha se projevuje především oblasti tzv. specifických 

dysortograťických jevů. Osvojování a aplikace gramatických pravidel je postižena 

druhotně. (ZELINKOVÁ, 2003, s. 9) Tato porucha často souvisí s dyslexií a dysgrafií. 

Dyskalkulie - porucha osvojování matematických dovedností. Podle příznaků ji 

můžeme členit na několik typů: 

Praktounostická - jde o narušení a poruchy v matematické manipulaci 

s konkrétními předměty nebo jejich symboly (číslicemi, operačními znaménky). 

Verbální - představuje porušené schopnosti slovně označovat množství a počty 

předmětů, operační znaky a matematické úkony vůbec. 

Lexikální - jde o sníženou schopnost číst matematické symboly, a to nejen číslice, 

ale i operační znaky a zejména napsané matematické příklady. 

Grafická - narušená schopnost psát číslice, operační znaky, kreslit geometrické 

tvary apod. 

Operacionální - při ní je narušena schopnost provádět matematické (početní) 

operace. 

Ideotinostická - se dotýká především poruchy chápání matematických pojmů 

a vztahů mezi nimi. Velmi zřetelné projevy shledáváme při řešení slovních úloh. 

(NOVÁK, 1997, s. 18) 

Dyspinxie - specifická porucha kreslení. Dítě zachází s tužkou neobratně tvrdě, 

nedokáže převést svoji představu trojrozměrného prostoru na dvojrozměrný papír. Má 

potíže s pochopením perspektivy. (ŠAFROVÁ in POPELOVÁ, 1999, s. 103) 

Dysmúzie - specifická porucha postihující schopnost vnímání a reprodukce hudby 

s projevy v rozlišování tónů, nepamatuje si melodii, nerozlišuje a není schopno 

reprodukovat rytmus. (ŠAFROVÁ in POPELOVÁ, 1999, s. 103) 

Dyspraxie - specifická porucha obratnosti, schopnosti vykonávat složité úkony. 

Tyto děti bývají pomalé, nezručné, neupravené, jejich výrobky jsou nevzhledné. Mohou 

mít i obtíže při psaní, kreslení, tělesné výchově, při praktických činnostech a také při 

mluvení, protože dyspraxie může způsobit artikulační neobratnost. (ŠAFROVÁ in 

POPELOVÁ, 1999, s. 103) 

Za významný etiologický faktor specifických poruch učení je považována lehká 

Mozková dysfunkce. Můžeme se setkat i sjinými označeními - „lehké mozkové 
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dysfunkce", odpovídá pojmu „lehké mozkové encefalopetie", kdy se předpokládá 

k poškození mozku. V současné době došlo k upřednostnění pojmu, podle americké 

psychiatrické asociace, termín ADHD (Attention Deficit Hyperaktivity Disorder) nebo 

ADD (Attention Deficit Disorden) se upřednostňuje před užíváním LMD (lehké 

mozkové dysfunkce). Znamená to tedy, že na rozdíl od české literatury, kde doposud 

převládá termín lehká mozková dysfunkce, se v západní literatuře prosazují termíny 

více popisné, symptomatické. (KUCHAŘSKÁ, 1999, s. 18) Jedná se o děti často 

s průměrnou až nadprůměrnou inteligencí, které trpí poruchami učení a chování 

v rozsahu od mírných po těžké, které jsou spojeny s odchylkami funkce centrální 

nervové soustavy. Tyto odchylky se projevují různými kombinacemi oslabení ve 

vnímání, tvoření pojmů, řeči, paměti a v kontrole pozornosti, popudů nebo motoriky. 

(JUCOVIČOVÁ, ŽÁČKOVÁ, 2000, s. 1) 

Děti s ADHD se projevují jako děti roztěkané, neklidné, které ruší spolužáky. 

Nejsou schopni se vyrovnat s požadavky, nedodržují pravidla, nevydrží soustředěně 

pracovat vzhledem k labilní nezralé pozornosti. Duševní vývoj je nevyrovnaný a proto i 

jeho výkony bývají zpravidla nevyrovnané. Individuálním přístupem ze strany učitele, 

povzbuzením, pochvalou, vytvářením prostoru nebo situací umožňujících pohyb, lze 

některé projevy eliminovat. 

2.3 Závěr 

Pro děti postižené různými defekty je z hlediska prevence defektivity velmi 

důležité, aby se zapojily do výchovně vzdělávacího spolu se zdravými dětmi. Je zřejmé, 

že se jedná o nelehký úkol, ale za předpokladu odborné znalosti, pedagogického taktu 

učitele, připraveného kolektivu vrstevníků a rodičovské veřejnosti, by se mohl 

postižený jedinec s kolektivem dobře sžít a nestal se tak „nezvaným hostem." 

Postiženým dětem poskytujeme vzdělání v kolektivu intaktních dětí a tím dodržujeme 

zásadu, že postižené dítě se má zapojit do kolektivu jako každé jiné dítě. Jeho vadu 

nepřeceňujeme ani nepodceňujeme. Pro postižené dítě to znamená uspokojování ve 

svých individuálních a skupinových potřebách, celkový růst a určitým způsobem 

i satisfakci za nebývalé úsilí o překonání nepřízně osudu a seberealizaci při vytváření 

lidsky přijatelných hodnot. Samozřejmě se předpokládá, obohacení zdravých dětí 
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s problematikou postižených dětí, jejich spolupráce a vzájemná pomoc mezi dětmi. 

Zdravé děti se tak nebudou na své postižené spolužáky dívat jako na něco 

nepřirozeného, ale budou je brát mezi sebe. Úkolem školy je proto zajistit vhodné 

podmínky pro jejich zapojení. 

Ráda bych zmínila jednu myšlenku, která mluví za všechno. 

„Neexistují nepřekonatelné bariéry - existují dveře, které jsme se nepokusili 

otevřít...". (LANG, BERBERICHOVÁ, 1998, s. 6) 
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3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

„Integrace je v současné době širokým mezinárodním hnutím za prosazování práva 

člověka na rovnocennou a rovnoprávnou účast na společné, nevylučující a nevydělující 

kultuře". (HÁJKOVÁ, 2005, s. 26) 

Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se v současné době 

neodehrává pouze ve speciálních školách, které jsou samostatně zřízené pro tyto děti, 

žáky. Žáci jsou integrováni do základních škol, to je do škol běžného typu. Smyslem 

toho je naplňování jednoho ze základních lidských práv, právo „být s ostatními" a právo 

rovnoprávnosti. 

3.1 Integrace 

„ Člověk není tím, čím právě je, ale i tím, čím se může stát". 

(HÁJKOVÁ, 2005, s. 42) 

V pedagogickém slovníku najdeme výklad pedagogického pojmu integrace pod 

pojmem „integrované vzdělávání". Jsou to „přístupy a zapojení žáků se zvláštními 

vzdělávacími potřebami do hlavních proudů vzdělávání a do běžných škol. Cílem je 

poskytnout i žákům s těžkými a trvalými zdravotními postiženími společnou zkušenost 

sjejich vrstevníky, a přitom respektovat jejich specifické potřeby." (PRŮCHA, 

WALTEROVÁ, MAREŠ, 2001, s. 87) 

V defektologickém slovníku se integrace definuje jako ucelení, sjednocení, spojení 

v celek. Vychází z latinského slova integer - nenarušený. (EDELSBERGER a kol., 

2000, s. 143) 

Samotná definice integrace je formulována každým autorem trochu jinak. 

Zakladatel československé speciální pedagogiky, prof. Sovák říká: „Nejvyšším stupněm 

socializace je tzv. integrace, tj. úplné zapojení individua stiženého vadou, u něhož byly 

důsledky vady zcela a bezezbytku překonány ". (SOVÁK, 1984, s. 368) V tomto pojetí 

je integrace chápána jako nejvyšší stupeň procesu začlenění do společnosti. 
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Ján Jesenský, který se věnuje integraci nejvíce, chápe integraci jako „dynamický, 

postupně se rozvíjející pedagogický jev, ve kterém dochází k partnerskému soužití 

postižených a intaktních na úrovni vzájemné vyvážené adaptace během jejich výchovy a 

vzdělávání a při jejich aktivním podílu na řešení výchovně vzdělávacích situací". 

(JESENSKÝ, 1995, s. 15) 

Podle dalšího autora lze integraci definovat „ jako, kvalitně vyšší stupeň adaptace. 

Lze ji chápat jako takové začlenění nějak odlišného jedince do prostředí majoritní 

společnosti, kdy v ní dovede bez problémů žít, cítí se j í přijat a sám se v ní identifikuje." 

(VÁGNEROVÁ, 1995, s. 99) 

Podle Michalíka „Školskou integrací rozumíme především potvrzení práva 

zdravotně postiženého dítěte na přítomnost v přirozeném prostředí rodiny, místní 

komunity a v běžné, nejčastěji spádové škole žáka". (MICHALÍK, 1999, s. 18) 

Z psychologického pohledu je integrace výsledkem procesu učení na kognitivní, 

emotivní i sociální úrovni. Významnou roli sehrává úroveň motivace jedince. 

Opakem integrace je segregace. V naučných slovnících se segregace - separace 

definuje: 1. kniž. Oddělování části obyvatelstva jako projev rasové diskriminace. (1999, 

s. 380) V defektologickém slovníku se segregace (zlat. segregatis - oddělování) 

definuje jako proces, jímž se jedinec při nedostatku možnosti socializace vylučuje 

(vyřazuje) z lidské společnosti. Jde o jedince, jejichž efektivita je takového stupně 

a typu, že se nedá odstranit (např. těžká imbecilita). (EDELSBERGER a kol., 2000, s. 

313) 

O segregaci se Pipeková zmiňuje jako o stavu, kdy postižený je ze společnosti 

vyčleněn nebo se sám ze společnosti pro svůj defekt vyčleňuje. (PIPEKOVÁ, 1998, 

s. 29) 

Podle Vágnerové se za izolaci považuje i život v internátní škole, kde dochází k 

omezení vlivu rodiny a ztrátě citových kontaktů i známého prostředí. (VÁGNEROVÁ, 

2002, s. 180 - 181) K tomuto názoru se přiklání i Michalík, který připomíná, že 

v běžném „speciálně pedagogickém terénu" České republiky se segregací rozumí dítě -

žák se zdravotním postižením ve speciálním zařízení (škole, ústavu). (MICHALÍK, 

2001, s. 13) 

Ať už je pojem integrace vykládán delší či kratší definicí, jde vždy o společné 

vzdělávání postižených s běžnou populací. Měli bychom si uvědomit, že u postiženého 
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máme na mysli proces, kdy se dítě začne postupně zapojovat vzdor svému handicapu do 

života svých vrstevníků a do společnosti zdravých dětí. 

V této souvislosti vzpomeňme známou myšlenku, že společnost je natolik humánní, 

nakolik je humánní její vztah k nejslabším členům. Integrovaná péče o postižené, 

vycházející z respektování individuálních potřeb, může tak představovat nejen cíl, ale 

i prostředek humanizace výchovy, neboť prostřednictvím interakce handicapovaných 

a zdravých dochází k výraznému obohacování obou. (KOCUROVÁ, 2002, s. 19) 

v 
3.2 Vývoj školské integrace v České republice 

V České republice nalezneme rozvinutý systém institucí a forem speciálního 

vzdělávání dětí s postižením. Pouze v několika posledních letech můžeme hovořit o 

rozvoji svébytného integrovaného vzdělávání dětí s postižením v běžných školách. 

Typy a formy zařízení se v různých obdobích měnily včetně jejich názvů. Vždy se 

však jednalo o zařízení, pracující ve třech základních oblastech, kterým odpovídaly tři 

státní rezorty státní správy: školství, zdravotnictví a sociální věci. Ani takto vybudovaný 

systém segregačních institucí však nebyl schopen poskytovat právo na vzdělání dětem 

s postižením. Zpravidla děti s těžšími stupni mentálního postižení a děti 

s kombinovaným postižením byly ze vzdělávání vyčleněny. 

Žáci, kteří pro svůj zdravotní stav nemohli docházet do školy, byli institutem 

osvobozeni od povinnosti docházet do školy. Byli v domácím ošetřování a škola jim 

poskytovala individuální vyučování v rozsahu dvou hodin týdně. Zvolený počet hodin 

však neodpovídal skutečným potřebám dítěte. 

Jen výjimečně jsme se mohli setkat se vzděláváním postiženého žáka v běžné škole. 

Jednalo se spíš o výjimky vyvolané přáním rodičů. Tehdejší právní řád takovou 

integraci neupravoval a ani s ní nepočítal. Vzdělávání dětí s postižením bylo na libovůli 

škol a učitelů. Nejednalo se tady o integraci v dnešním pojetí. 

Výchovně vzdělávací proces školy se více než na vzájemnou podporu a kooperaci 

orientoval na výkon a soutěž. V takové škole se zcela přirozeně hůře dařilo dítěti 

handicapovanému, znevýhodněnému zdravotním postižením, kterému při vysokých 

Počtech žáků v běžných třídách ani nemohla být věnována individuální péče. Proto pro 
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ně byla v minulosti volena převážně výchova ve speciálních zařízeních. (JESENSKÝ, 

1998, s. 158) 

Vzdělávání dětí s postižením bylo výlučně v rukou odborníků a profesionálů. Úloha 

rodiny a rodičů byla potlačena. Na minimum byly omezeny přirozené rodinné, 

komunitní a širší sociální vazby dítěte se zdravotním postižením v jeho přirozeném 

prostředí. Nikdo se neptal, jestli děti s postižením chtějí strávit školní roky v jedné třídě 

s kamarádem v místě bydliště nebo raději ve speciální škole s dětmi se stejným 

postižením. Protože většina speciálních škol nebyla v jejich místě bydliště, děti 

pobývaly celý týden v internátních speciálních školách. Měly nejlepší péči ze strany 

speciálních pedagogů, terapeutů, vychovatelů, ale nic nenahradilo rodinnou péči 

a podporu každý den, každou minutu, když to dítě zrovna potřebuje. Není tedy 

bezesporu pochyb o tom, že dětství prožité v bezpečí domova, sehrává v lidském životě 

důležitou roli. 

Ještě důslednější byla segregace dětí s mentálním a kombinovaným postižením, 

které byly umisťovány v ústavech sociální péče s celoročním provozem. Nejednalo se o 

odložení dítěte ze strany rodičů, ale ti byli k tomu donuceni celou řadou shodně 

působících tlaků ekonomických, sociálních a psychologických. 

Nepřirozenou segregací obou skupin občanů, zdravých i postižených, byl 

prohlubován pocit vzájemné odtažitosti a nepochopení. 

Celá devadesátá léta provázelo integraci mnoho rozporů, které plynuly např. 

z nejednoznačného vymezení pojmu integrace. Na jedné straně postupně narůstala 

potřeba integrovaného vzdělávání dětí, vyjadřována zejména rodiči, na druhé straně 

řešení legislativních, personálních a ekonomických podmínek školské integrace po 

celou dobu zůstávalo víceméně v proklamativní rovině a nebylo schopno poskytnout 

odpověď adekvátní naléhavosti úkolu. (MICHALÍK, 1999, s. 75) 

Lze tedy konstatovat, že demokratický právní stát by měl nalézt formy a způsoby 

naplnění tohoto práva v souladu se standardem lidských a občanských práv dítěte s 

Postižením a jeho rodiny. 
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3.3 Právní úprava integrace 

V této části se pokusím rozborem právních úprav přiblížit integraci zjiného 

pohledu. Z právního pohledu nemůžeme integraci chápat jinak, než jako právo jedince 

nebýt diskriminován. Lidské právo rovnoprávnosti je zakotveno v základní 

antidiskriminační klauzuli, v čl. 3 z Listiny základních práv a svobod, tj. ústřední normy 

katalogů lidských práv v České republice: 

„Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, 

jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního 

původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného 

postavení". 

Bariéry nezájmu o děti s postižením v prostředí běžných škol prolomila Vyhláška 

MŠMT č.291/1991 Sh. o základní škole. Poprvé resort školství potvrdil možnost 

přijmout do běžné školy dítě se zdravotním postižením. Podle ní může ředitel školy 

zřizovat speciální třídy pro sluchově, zrakově, tělesně, mentálně postižené žáky a žáky 

s vadami řeči. Individuální integraci žáka se zdravotním postižením dle § 3 může ředitel 

školy na základě žádosti zákonného zástupce žáka a vyjádření psychologické poradny 

nebo speciálně pedagogického centra (SPC) zařadit do příslušného ročníku školy dítě se 

smyslovým, tělesným postižením a vadou řeči. Vylučuje integraci dětí s mentálním 

postižením. 

V roce 2002 byla vydána Směrnice MŠMT ČR č.j. 13 710-2001-24 o integraci dětí 

a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení, která 

nahradila dřívější metodické pokyny. Směrnice i mimo jiné stanoví formy integrace 

a definuje dítě a žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Podle ní se jedná o děti 

a žáky se zrakovým, sluchovým, tělesným mentálním postižením, s vadami řeči, s více 

vadami, s lékařskou diagnózou artismus, se specifickými poruchami učení nebo chování 

a zdravotně postižené z důvodu dlouhodobé nebo chronické nemoci. Dále konstatuje, že 

integrace žáka se speciálními vzdělávacími potřebami vyžaduje vypracování 

Individuálního vzdělávacího programu, který vytvoří učitel ve spolupráci s 

Poradenskými zařízeními, výchovným poradcem, speciálním pedagogem, psychologem 

a zákonným zástupcem žáka. 
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O několik měsíců na Směrnici MŠMTČR č.j. 13 710-2001-24 navazuje Metodický 

pokyn MSMT k vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování 

č. j. 13 711/2001-24, který stanoví podrobnosti organizačního zajištění a postupů při 

vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování v základních školách, 

specializovaných třídách základních škol, ve speciálních školách, ve středních a vyšších 

odborných školách. Doporučuje výuku speciálních dovedností nebo výcvik v 

psychoterapeutických technikách prováděné speciálním pedagogem ve spolupráci 

s příslušným poradenským zařízením v rozsahu jedné až dvou hodin týdně. 

V září 2004 Parlament ČR přijal Zákon č. 561/2004 Sb.. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Zákon představuje úplně jiný pohled na 

systém vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Definuje obecná 

ustanovení, jako jsou zásady a obecné cíle vzdělávání, vzdělávací programy. Ve znění 

daného zákona se dítětem a žákem se speciálními vzdělávacími potřebami rozumí osoba 

se zdravotním postižení, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním, 

která má právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich 

vzdělávacím potřebám, na poradenskou pomoc školy a poradenského zařízení. Dále 

ustanovuje, že ředitel školy může vytvořit v rámci školy jednotlivé třídy nebo skupiny 

s upravenými vzdělávacími programy a zřídit funkci asistenta pedagoga. 

Přijetí dalšího dokumentu znamenalo přínos rozvoje integrovaného vzdělávání u 

nás. Jedná se o Vyhlášku č. 73/ 2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se 

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

blíže specifikuje organizaci a formy vzdělávání žáků se zdravotním postižením, typy 

škol a jejich nové označení např. základní škola pro zrakově postižené, základní škola 

logopedická aj., stanovuje zařazování žáků se zdravotním postižením, snížení počtu 

žáků ve třídě, oddělení nebo studijní skupině a zajištění funkci asistenta pedagoga. 

V jejím znění je doporučeno vypracování IVP, který vychází ze školského vzdělávacího 

programu, speciálně pedagogického nebo psychologického vyšetření. Vyhláška ruší 

platnost Vyhlášky MŠMT č. 127/97 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských 

školách. 

O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních pojednává Vyhláška č. 72/2005 Sb., ve které je výslovně stanoveno, Že 

s p e c i á l n í vzdělávací potřeby jsou zajišťovány školským poradenským zařízením. 

Vyhláška blíže specifikuje poskytování poradenských služeb, jejich obsah. Zahrnuje též 
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typy poradenských zařízení sjejich kompetencemi a náplní práce. Jedná se o 

pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a Speciálně pedagogické centrum (SPC). 

Z právního pohledu je tedy známo, že u společného vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami spolu s běžnou populací nejde o nic jiného, než o vyjádření 

zákazu diskriminace v dané oblasti společenského života. Školskou integrací tak 

rozumíme především právo dítěte na přirozené prostředí, a to v kolektivu svých 

vrstevníků v místní komunitě, v běžné, nejčastěji spádové škole, škole žáka. Lze 

konstatovat, že demokratický stát musí nalézt formy a způsoby naplnění tohoto práva 

v souladu se standardem lidských a občanských práv dítěte se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

3.4 Stupně integrace 

Integrace je nejpropracovanější v edukativní - pedagogické oblasti - školské 

oblasti. Co se týče pedagogické integrace, hovoří se od úplné integrace, což ve školské 

situaci znamená zařazení handicapovaného žáka do běžné školy bez větších omezení, 

k částečné integraci, kterou představují speciální i specializované třídy a kombinace 

běžné školní docházky se speciálními službami. Tzv. obrácená integrace znamená 

zařazení zdravého žáky do speciální školy. 

Podle Jesenského rozlišujeme devět stupňů. Hlavním kritériem je status ve 

výchovně vzdělávací skupině. Jsou to: 

1. Plná integrace v jakémkoli výchovně vzdělávacím prostředí bez použití 

speciálních pomůcek s vysokým sociálním statutem. 

2. Podmíněná integrace v jakémkoli výchovně vzdělávacím prostředí s použitím 

osobních kompenzačních a reedukačních pomůcek s vysokým sociálním 

statutem. 

3. Snížená integrace vázaná na technické a jiné úpravy výchovně vzdělávacího 

prostředí, používání speciálních pomůcek, smírně sníženým sociálním 

statutem. 
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4. Ohraničená integrace v technicky upraveném výchovně vzdělávacím prostředí 

s použitím speciálních pomůcek a s výběrovým uplatňováním speciálních 

metod se sníženým sociálním statutem. 

5. Vymezená integrace na upravené výchovně vzdělávací prostředí s použitím 

speciálních pomůcek, s pravidelným uplatňováním speciálních metod 

v průměrném rozsahu při uchování přijatelného sociálního statutu. 

6. Redukovaná integrace na upravené výchovně vzdělávací prostředí s použitím 

speciálních pomůcek, s pravidelným uplatňováním speciálních metod 

v převládajícím rozsahu při přijatelném sociálním statutu. 

7. Narušená integrace na upravené výchovně vzdělávací prostředí s použitím 

speciálních pomůcek, s uplatněním speciálních metod v plném rozsahu při 

zachování integračních cílů a obsahů při sníženém sociálním statutu. 

8. Segregovaná výchova a vzdělávání v upravených podmínkách, s použitím 

speciálních pomůcek, s uplatněním speciálních metod v plném rozsahu se 

zachováním integračních cílů a obsahů s omezeným sociálním statutem. 

9. Vysoce segregovaná výchova a vzdělávání ve speciálně upraveném prostředí 

s použitím speciálních pomůcek, s uplatněním speciálních metod v plném 

rozsahu při uplatňování redukce integračních cílů a obsahů a s podstatně 

omezeným sociálním statutem. 

(JESENSKÝ, 1995, s. 1 7 - 1 8 ) 

Pedagogická integrace vyžaduje splnění celé řady podmínek. Pokud se to podaří, 

představuje soužití zdravých dětí a dětí s postižením výrazný přínos pro obě skupiny. 

A právě tato situace, pozitivně stimulující rozvoj osobnosti zvláště v oblasti prosociality 

a empatie, je tím hlavním humanizačním fenoménem, který lidé s handicapem mohou 

vnášet do společnosti. Z požadavku integrace ve výchově vyplývá, že žáci s postižením 

mají být vždy, když je to možné, vychováváni s ostatními dětmi. Výjimku může tvořit 

vyučování některých předmětů, kde je z důvodu odlišných procesů učení těchto dětí 

třeba zajistit speciální metody a přístup speciálního pedagoga. 
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3.5 Faktory ovlivňující úspěšnost školské integrace 

Jen ztěžka se dají popsat, změřit, vyhodnotit a stanovit kritéria úspěšnosti integrace. 

Mezi základní faktory patří zejména: (MICHALÍK, 2002, s. 41) 

1) Rodiče a rodina 

2) Škola 

3) Učitelé 

4) Poradenství a diagnostika 

5) Prostředky speciálně pedagogické podpory: 

• Podpůrný učitel 

• Osobní asistent 

• Doprava dítěte 

• Rehabilitační, kompenzační a učební pomůcky 

• Úprava vzdělávacích podmínek 

6) další faktory: 

• architektonické bariéry 

• sociálně psychologické mechanismy 

• organizace zdravotně postižených 

V neposlední řadě je nutno říci, že pokud se rodina rozhodne pro integrované 

vzdělávání svého dítěte, znamená to pro ní větší angažovanost než u rodičů zdravých 

dětí. 

3.5.1 Rodina a rodiče 

Dle našich právních norem rodiče zodpovídají za výchovu dítěte, což samozřejmě 

Platí i pro rodiče dětí s postižením. Je tedy jasné, že jinak bude reagovat a spolupracovat 

rodič, který má postižené dítě od narození a rodič, jehož dítě je postiženo např. díky 

nedávné nehodě. 

Rodiny s handicapovanými dětmi mají svá specifika, mohou u nich být zvýrazněny 

či umocněny některé aspekty jejich chování jako např. 

• Obavy a osud a zdraví dítěte vedoucí k větší opatrnosti 

• Nedůvěra a zvýšená citlivost vůči institucím a jejich představitelům 
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• Výrazně pociťovaná ekonomická a sociální nejistota 

• Větší závislost na poradenských a posudkových institucích a jejich 

pracovnících 

• Zvýšená psychická a fyzická unavitelnost 

3.5.2 Škola 

Při výběru školy by měl být v zásadě respektován princip návštěvy školy, která je 

nejbližší místu bydliště. Všechny školy nejsou připravené a ani nemají zájem na přijetí 

dítěte se zdravotním postižením. Proto je důležité vybrat školu, která splňuje další 

aspekty ovlivňující úspěšnost integrace. Na prvním místě je nutné uvést celkovou 

výchovnou atmosféru ve škole podmíněnou sociokulturním zázemím žáků nejvíce 

pedagogického sboru a vedení školy. Rozhodující je i stupeň motivace spolužáků 

a jejich vztah k vzdělávání a studiu. 

3.5.3 Poradenství a diagnostika 

Jedná se o pedagogicko psychologické poradny (PPP) a Speciálně pedagogické 

centrum (SPC), které např. zjišťují speciální vzdělávací potřeby žáků, které nejsou 

samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením, vypracovávají odborné posudky 

a návrhy na základě vyšetření psychologické a pedagogické diagnostiky, poskytují 

poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti. Speciálně 

pedagogické centrum (SPC) poskytuje poradenské služby integrovaným žákům se 

zdravotním postižením a žákům se zdravotním znevýhodněním. SPC vykonává 

pedagogicko psychologickou diagnostiku, poskytuje poradenské služby, poskytuje 
poradenství v oblasti vzdělávání žáků se zdravotním postižením a poskytuje metodickou 

pomoc škole. (VYHLÁŠKA 72/2005 Sb., §5, §6) Předpokladem vhodného 

poradenského vedení je samozřejmě znalost nejen stavu a potřeb dítěte, ale i znalost 

podmínek na jednotlivých školách v regionu a poskytování účinné speciálně 

pedagogické podpory. 

46 



3.5.4 Forma integrace 

„ Každý člověk bez ohledu na svoji odlišnost od ostatních, musí být chápán jako 

člověk se svými specifickými kvalitami". (HADJ-MOUSSOVÁ, 2000, s. 13) 

Vyhláška č. 73/2005 Sb. stanovila formy vzdělávání žáků se zdravotním 

postižením. 

a) individuální integrací se rozumí vzdělávání žáka 

• v běžné škole 

• ve speciální škole určené pro žáky s jiným druhem zdravotního postižení 

b) skupinovou intearací 

• třída, oddělení nebo skupina zřízená pro žáky se zdravotním postižením 

v běžné škole 

• třída, oddělení nebo skupina zřízená pro žáky se zdravotním postižením ve 

speciální škole určené pro žáky s jiným druhem zdravotního postižení 

Při integraci jde o vztah majority k postiženým tedy obecněji řečeno výrazem 

tolerance k odlišnosti, respektování individuality, výrazem vnitřní kvality člověka i celé 

společnosti. Pouze bude-li společnost, včetně jednotlivých členů schopna překročit 

konvence a stereotypy, nebude postižený vnímán pouze pod zorným úhlem postižení, ať 

už s odmítáním nebo soucitem. 

3.5.5 Prostředky speciálně pedagogické podpory 

a) podpůrný učitel 

Poprvé se objevila možnost působení dvou učitelů ve vyhlášce o speciálních 

školách 1997. Jednalo se o druhého učitele ve třídě, v níž byl integrován žák 
s postižením. Přítomnost podpůrného učitele neznamenala jen proměnu vyučovacích 

metod a jisté ulehčení situace a podmínek vzdělávání práce obou učitelů. Kladla důraz 

°a jejich vzájemný vztah a schopnost profesionální týmové práce. V současnosti 

shledáme jisté prvky tohoto vztahu ve třídách s osobním asistentem. 
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b) asistent 

V minulosti byla funkce osobního asistenta řešena zejména prostřednictvím muže 

vykonávajícího civilní službu. V dnešní době tuto funkci vykonávají studentky speciální 

pedagogiky nebo je využíváno služeb učitelů v důchodu, výjimečně jde o jinou osobu, 

někdy vybranou nebo doporučenou rodiči dítěte. Ačkoliv tato skutečnost je dost 

podstatná pro úspěšnou integraci některých dětí se zdravotním postižením, zatím není 

úplně dořešena. Ředitel školy může se souhlasem krajského úřadu ve třídě, oddělení 

nebo skupině zřídit funkci asistenta pedagoga, jehož hlavní náplní práce je pomoc 

žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí, pomoc pedagogickým pracovníkům při 

plnění výchovně vzdělávací činnosti aj. 

c) doprava dítěte do školy 

Přestože se jedná o problém, který s vlastním vzděláváním dítěte nesouvisí, bývá 

pro rodiče rozhodujícím momentem při výběru typu školy. Nutno říci, že větší komfort 

v podobě organizovaných svozů nabízí speciální instituce. 

d) rehabilitační, kompenzační a učební pomůcky 

Vzhledem ke krátké době, po kterou u nás integrace probíhá, je logické, že běžné 

školy ještě nedisponují všemi potřebnými speciálními pomůckami. Jejich pořízení 

probíhá několika způsoby: zapůjčení ze speciálně pedagogického centra a nákup 

z prostředků příplatku na zdravotní postižení. Další možností je využití osobních 

pomůcek žáka, zapůjčených z domova. 

e) úprava vzdělávacích podmínek 

Jedná se zejména o využití možností daných učebních plánů a osnov s využitím 

netradičního způsobu výuky. Nutná je individuální práce a také časté skupinové 

vyučování. 

3.5.6 Další faktory 

a) architektonické bariéry 

Většina základních škol je bariérových a to nejen pro tělesně postižené, ale i pro 

žáky se smyslovým postižením. Bezbariérová úprava je finančně náročná, proto bývá 

volena většinou náhradní řešení formou zakoupení nebo zapůjčení schodolezu, který 

umožní bariéry překonat. 
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b) sociálně psycholcmické zrněny 

Tento bod zahrnuje širokou škálu postojů, soudů, stanovisek, ale i opatření a řešení, 

která doprovázejí nejen školskou integraci, ale obecně i život občanů se 

zdravotním postižením. „Jestliže pochopíme nutnost zabezpečení integrace včetně všech 

prostředků speciálně pedagogické podpory, lze usoudit, že bude u nás platit přímá 

úměra mezi zvyšováním počtu dětí v běžných třídách a větší potřebou učitelů se 

speciálně pedagogickou kvalifikací". (M1CHALÍK, 2002, s. 51) 

c) organizace zdravotně postižených 

U nás tuto roli plní zejména Národní rada zdravotně postižených a na místní úrovni 

rodičovská sdružení. 

Mezi faktory ovlivňující úspěšnost školské integrace chybí samo dítě s postižením. 

Samozřejmě, že integrace je také podmíněna jeho osobností, charakterem, vlastnostmi, 

druhem a stupněm postižení. Bere v úvahu i jeho přání, postoje a očekávání. 

Jestliže se většina dětí do školy těší, nejinak je tomu u dětí s postižením. I když 

hledání školy a okolnosti doprovázející jsou pro rodiče náročné, dítě by nemělo být 

stresováno případnými obavami svých rodičů a ostatních dospělých. Je vhodné, aby 

rodiče dítě citlivě a přiměřeně připravili. 

„Dítě není do školy přijímáno a smysl integrace nespočívá ve své snaze dítě 

normalizovat". Složitou otázkou zůstává sociální statut dítěte ve skupině vrstevníků." 

(MULLER, 2001, s. 32) Za několik let integrační praxe se ukazuje, že přítomnost dítěte 

s postižením ve třídě spolu s ostatními dětmi je zpravidla vnímána jako běžná. Děti si 

přivyknou a považují dítě s postižením za normální součást své skupiny. 

3.6 Individuální vzdělávací program 

Individuální vzdělávací program je důležitý prvek ze systému podpůrných 

intervencí a služeb, zabezpečující optimální vzdělávání žáka se zdravotním postižením 

začleněného do běžné školy. 

Individuální vzdělávací program je v naší odborné literatuře definován z různých 

Pohledů. Zelinková uvádí: „Individuální vzdělávací program je pracovní materiál všem, 

kteří se podílejí na výchově a vzdělávání integrovaného žáka. Vzniká na základě 
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spolupráce mezi učitelem, pracovníkem provádějícím reedukaci, vedením školy, žákem 

a jeho rodiči, pracovníkem pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně 

pedagogického centra. (ZELINKOVÁ, 2003, s. 220) 

Kaprálek, Bělecký definují individuální vzdělávací program jako „typ dokumentu, 

sloužícího k plánování obsahu zkušenosti, kterou konkrétní žák získá ve škole 

a v činnostech ke škole se vztahujících. IVP je dokument sloužící k plánování kurikula 

(obsahu vzdělávání) jednotlivého žáka podle jeho specifických potřeb". (KAPRÁLEK, 

BĚLECKÝ, 2004, s. 21) 

3.6.1 Význam individuálního vzdělávacího programu 

Přínos individuálního vzdělávacího programu spočívá v následujících oblastech: 

(ZELINKOVÁ, 2003, s. 220) 

• Umožňuje žákovi pracovat podle jeho schopností, individuálním tempem bez 

ohledu na učební osnovy, je pomůckou k lepšímu využití, cílem není hledat 

úlevy, ale najít optimální úroveň, na níž může žák pracovat. 

• Umožňuje učiteli pracovat s dítětem na úrovni, kterou ono samo dosahuje, je 

vodítkem pro individuální vyučování a hodnocení a slouží jako zpětná vazba 

k úpravě programu podle dosažených výsledků. 

• Do přípravy se zapojují rodiče, jsou seznámeni se situací a perspektivou dítěte 

a též přebírají na sebe odpovědnost. 

• Aktivní účast žáka, přebírání odpovědnosti za výsledky reedukace. 

3.6.2 Tvorba individuálního vzdělávacího programu 

Podle Vyhlášky č.73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami se „Individuální vzdělávací plán (IVP) stanoví v případě 

potřeby především pro individuálně integrovaného žáka, žáka s hlubokým mentálním 

postižením, případně pro žáka skupinově integrovaného nebo pro žáka speciální školy. 

Individuální vzdělávací plán vychází ze školního vzdělávacího programu školy, závěrů 

speciálně pedagogického vyšetření, popřípadě psychologického vyšetření školským 
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poradenským zařízením. Je závazným dokumentem pro zajištění speciálních 

vzdělávacích potřeb žáka". (VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb„ § 6) 

IVP obsahuje: 

a) údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuálně 

pedagogické nebo psychologické péče žákovi včetně zdůvodnění 

b) údaje o cíli vzdělávání žáka a obsahové rozvržení učiva, volbu pedagogických 

postupů, způsobů zadávání úkolů, způsob hodnocení, 

c) vyjádření dalšího pedagogického pracovníka nebo osoby podílející se na práci 

s žákem a stanovení jejího rozsahu 

d) seznam kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních 

učebnic a didaktických materiálů nezbytných pro výuku žáka, 

e) jméno pracovníka PPP nebo SPC, se kterým bude škola spolupracovat při 

zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka, 

0 návrh případného snížení počtu žáků ve třídě běžné školy, kde se žák vzdělává, 

g) předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků nad rámec prostředků 

státního rozpočtu 

h) závěry speciálně pedagogických, popřípadě psychologických vyšetření. 

(VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb„ § 6) 

Ještě bych ráda doplnila několik bodů, které jsou, kromě výše zmíněných, důležité 

Jedná se o komunikaci s rodiči dítěte, předávání informací a způsob setkávání, pravidla 

spolupráce s odborným speciálně pedagogickým centrem, možnost využití osobního 

asistenta nebo asistenta pedagoga, jmenovité určení všech odborníků podílejících se na 

práci s dítětem s uvedením kontaktu na pracoviště, termíny a způsoby vyhodnocování 

výsledků, pravidla vlastního hodnocení školních výsledků, klasifikace, způsoby a formy 

ověřování znalostí, pravidla změn a úprav IVP a jmenovité uvedení osob, kterým je 

Poskytnut. (MÜLLER, 2001, s. 48 - 50) 

Podle Zelinkové je IVP tvořen podle následujících principů: 

1. Vychází z diagnostiky odborného pracoviště (PPP nebo SPC) 

2. Vychází z pedagogické diagnostiky učitele 

3. Respektuje závěry z diskuse se žákem a rodiči 

4. Je vypracováván pro tv předměty, kde se handicap výrazně projevuje 

5. Vypracovává iei vyučující daného předmětu 

. 
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„Individuální vzdělávací program musí sledovat dvě základní roviny. První rovinou 

je obsah vzdělávání, určení metod a postupů. Ve druhé rovině sledujeme specifické 

obtíže, snažíme se omezit příznaky, eliminovat problémy a vyzdvihnout pozitivní 

oblasti vývoje dítěte. IVP je výsledkem spolupráce všech zúčastněných, je platformou 

pro spolupráci". (ZELINKOVÁ, 2003, s. 221) 

IVP je vypracováván před nástupem žáka do školy, nejpozději však 1 měsíc po 

nástupu žáka do školy nebo po zjištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 

„Požadavek předběžného zpracování je podle Hájkové přinejmenším diskutabilní". 

(HÁJKOVÁ, 2005, s. 92) IVP může být doplňován a upravován v průběhu celého 

školního roku podle potřeby. 

Mezi nejdůležitější pravidla platí zásada „živého dokumentu". IVP nesmí být 

chápán jako nutné zlo, sloužící k uspokojení nadřízených orgánů a získání navýšených 

finančních prostředků pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Předpokladem 

vzdělávacího úspěchu je takřka každodenní práce s IVP. Pedagog, který se ztotožňuje se 

svojí profesní úlohou učitele dítěte s postižením, vnímá práci jako obohacení svých 

vlastních pedagogických možností. 

3.7 Závěr 

Integrací rozumíme spojování částí v celek, jedná se o praktický jev, který se 

aktualizuje při styku hodnotových postojů a řešení rozporů v různých oblastech 

existence společnosti v politice v řešení etnických, národnostních, náboženských, 

socializačních, aj. Vývoj v těchto oblastech není rovnoměrný. Proto i dosažená úroveň 

integrace nebude plošně stejnoměrná a nelze ji považovat za celkově ukončený, již 

nerozvíjející jev. 

Integrace znamená sjednocování postojů, hodnot, chování a směřování aktivit 

různého druhu. Ovlivňuje jak interpersonální a skupinové vztahy, tak identitu 

jednotlivců a skúpin. Její potřeba vzniká při kontaktu dvou navzájem se odlišujících 

jevů, situací, postojů nebo aktivit. Tyto se mohou projevit ve formě stresů, konfliktů 

a problémů narušujících rovnováhu a harmonii vztahů, jistotu a spokojenost životního 
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běhu. Integrace je jeden z prostředků, které pomáhají takové rozpory překonat. Nevadí, 

že je sama rozporuplná. (JESENSKÝ, 1998, s. 22 - 23) 

Integrující výchova a vzdělávání jsou pro člověka podstatné, neboť navíc realizují 

jeho základní právo na spolubytí s druhými. Integrace je nejen výhoda, ale i povinnost; 

nejen pouhá možnost, ale i nutnost. Integrace je předpoklad, nikoli více či méně 

dosažitelný cíl člověka. Integrace akceptuje postižení ve všech jeho důsledcích, 

neodstraňuje postižení a do mezilidských vztahů může bezpochyby přinést také 

bolestivé zkušenosti. Integrace nemění bytí, ale způsob bytí. Akceptuje postižení ve 

všech jeho důsledcích, neodstraňuje jej definicemi, nezamlčuje jej, ani jej nezlehčuje. 

Protichůdné zájmy postižených a nepostižených se při ní nevylučují, ale jsou jasně 

propracovány, přičemž praktikovaný způsob integrace nemění postižení, ale 

psychosociální stav postiženého a tím jeho sociální statut. (HÁJKOVÁ, 2005, s. 24) 

Stát podporuje integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V dokumentu 

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice a v Rámcovém vzdělávacím 

programu se jednoznačně vyjadřuje o prospěšnosti integrace nejen pro integrované 

žáky, ale i pro jejich spolužáky, kteří se přirozeným způsobem učí přijímat a chápat 

jinakost. Na druhé straně zdůrazňuje, že integrace nemůže být masovou záležitostí. 

Integrační trend bude státem podporován pouze tam, kde si to rodiče přejí a škola 

dokáže zajistit podmínky a splnit kritéria pro integraci. Základním trendem školské 

integrace je zařazení žáků do běžného proudu vzdělávání se zachováním alternativní 

volby vzdělávací cesty a zabezpečením rovného přístupu ke vzdělávání pro všechny 

děti. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

1. Cíle výzkumu 

Výzkum byl zaměřen na zjištění, jak prožívali a zvládali žáci ze speciální třídy se 

speciálními vzdělávacími potřebami přechod na II. stupeň do běžné třídy. Žáci speciální 

třídy byli určitým způsobem segregováni od ostatních žáků. Integrace probíhala při 

společných kulturních a sportovních akcích, o přestávkách a ve školní jídelně, jinak byli 

vyučováni ve své kmenové třídě. 

Cílem tohoto výzkumu bylo popsat rozdíly v připravenosti jednotlivých žáků 

a jejich přechod na II. stupeň základní školy. 

Dílčí cíle výzkumu: 

1. 

a) popsat a analyzovat pocity a očekávání žáků speciální třídy I. stupně ZŠ 

z pobytu ve speciální třídě a z přechodu ze speciální třídy do běžné třídy na II. 

stupeň 

b) vytyčit hlavní problémy v připravenosti a nepřipravenosti žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami ze speciální třídy na integraci do běžné třídy na II. 

stupeň ZŠ 

c) popsat a porovnat úspěšnost jednotlivých žáků po přechodu do běžné třídy na 

II. stupeň 

2. popsat znalosti, dovednosti a postoje učitelů II. stupně k integraci žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami v běžných třídách 

3. popsat názory rodičů na účast dítěte ve speciální třídě a očekávání rodičů 

ohledně p ř e c h o d u jejich dítěte do běžné třídy na II . stupeň 

4. vytyčit hlavní problémy a spokojenost 

a) s přechodem žáků ze speciální třídy do třídy integrované - běžné 

b) s přechodem žáků z I. stupně na II. stupeň 
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1.1 Předpoklady výzkumu 

Prvním předpokladem tohoto výzkumu bylo, že žákům a jejich rodičům skupinová 

integrace vyhovuje nejvíce, ale individuální integraci by neodmítali. Záleželo by však 

vždy na konkrétním dítěti vzhledem k jeho postižení. 

Druhým předpokladem bylo, že učitelé II. stupně integraci žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami moc nevítají. Jednou z příčin je i nedostatečná odborná 

připravenost na práci s těmito žáky. 

1.2 Popis výzkumného vzorku 

Výzkum probíhal v jedné speciální třídě, která vznikla při základní škole. Třída 

byla vytvořená pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami hned od začátku jejich 

školní docházky. Žáci byli odděleni od ostatních žáků nejen tím, že navštěvovali 

speciální třídu, ale i polohou své třídy, která byla v jiné části školy, než byly ostatní 

třídy. Integrace probíhala pouze na společných akcích, ve školní jídelně a ve školní 

družině. 

Na konci třetí třídy odešla paní učitelka J. P. a třída zůstala bez třídní učitelky. 

Vzhledem k tomu, že moje předešlá zkušenost byla spojená s jinou speciální třídou, 

nabídku pana ředitele učit ve speciální třídě, jsem přijala. Na začátku čtvrté třídy bylo 

ve třídě deset žáků z toho tři dívky a sedm chlapců. Speciální třídu navštěvovali 

převážně žáci s kombinovaným postižením. Byli tam žáci se specifickou poruchou 

učení i chování, žáci s vadou řeči, žáci s tělesným a mentálním postižením, ale i žáci se 

zdravotním znevýhodněním. 

Pro bližší seznámení se sledovanou skupinou žáků, uvádím konkrétní údaje o typu 

Postižení jednotlivých žáků: 

A. M. - porucha koncentrace na bázi LMD, dyslexie 

Speciální třídu navštěvovala od první třídy. Měla potíže s krátkodobou pamětí. 

Projevovalo se to častým zapomínáním již probraného učiva, ke kterému jsme se delší 

dobu nevraceli. Potřebovala opakované vysvětlování. I když při školních činnostech 

Patřila mezi koordinátory, na druhé straně se raději podřizovala skupině. Byla 
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nekonfliktní typ se smyslem pro pořádkumilovnost. Byla tichá, pilná a hodně snaživá. 

V kolektivu velmi oblíbená. 

C. L. - dysfázie, dyslexie 

V hodinách byl snaživý a pracovitý. Jeho řeč byla často nesrozumitelná. S tím byly 

spojeny i problémy se čtením a hlavně s malým porozuměním textu. Často se ujišťoval 

o správném znění úkolu. V matematice vynikal pohotovostí a logickým úsudkem. 

H. M. - LMD - hypokinetický syndrom, porucha školní přizpůsobivosti, dyslexie 

Ve škole se projevoval jako tichý, nejistý chlapec. Pracovní tempo i mluvený 

projev byly pomalejší. Zadané úkoly však plnil samostatně a dobře. Při skupinové práci 

byl většinou zapisovatelem. Další doplňující informace, které získal nad rámec svých 

povinností, dokázal bez problému roztřídit. Pravidelnou a systematickou domácí 

přípravou dosahoval jako jediný výborných výsledků. Zajímal se o práci na počítačích. 

H. L. - DMO, dyskalkulie 

H. L. byla z dvojčat a pro svůj handicap byla zařazená do speciální třídy. 

Projevovala se u ní typická tělesná neobratnost, nedokonalost vnímání a nedostatečná 

představivost. Její slovník byl velmi chudý se spoustou agramatismů. Vzhledem ke 

svému postižení měla často infantilní projevy. Na druhé straně měla velkou snahu o 

lepší výkon, který byl nad její možnosti. 

K. L. - vůlí neovlivnitelná porucha pozornosti, těžká forma dyslexie a dysgrafie, 

epilepsie, opakování čtvrté třídy 

U K. L. se výrazně projevovala porucha pozornosti. Potřeboval kratší úkoly 

a pomoc spolužáků. Do speciální třídy přišel ve čtvrté třídě. Ze začátku byl nejistý, 

ostýchavý a velmi neklidný. Odmítal se účastnit jakékoliv činnosti. Po nějaké době ho 

žáci přijali mezi sebe a on postupně přestal mít ze školní práce strach a dokonce se do 

školy těšil. 

K. T. - LMD, porucha pozornosti a soustředění 

Velice neklidný chlapec s tendencí upoutávat na sebe každou chvíli pozornost. Měl 

rád jenom sebe a neuměl lásku přijímat a ani ji rozdávat. Ke všemu byl velmi kritický. 

Byl jedináček a podle toho se i tak choval. Na I. stupni zatím svoje projevy někdy 

zvládal a dal se usměrnit. Jestliže měl jasně daná pravidla a jejich dodržování po něm 

učitel s důsledností vyžadoval, tak se z něho stal velice rozumný a přátelský hoch. 

L. L. - mentální postižení, náznaky dyskalkulie, epilepsie 
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U L. L. se projevoval výrazný psychomotorický neklid. V jednání k ostatním dětem 

byla zbrklá a někdy se chovala nepřirozeně. Měla neadekvátní projevy vzhledem ke 

svému věku. Byla o dva roky starší než ostatní děti. Klidným vedením se nechala 

usměrnit, než ji znovu cokoliv rozrušilo. 

T. M. - dyslexie, dysortografie, epilepsie 

U chlapce se projevovala rychlá unavitelnost. Jeho výkony byly kolísavé. Lepších 

výsledků dosahoval při ústním projevu a při skupinové práci. I přes své indispozice byl 

zapisovatelem. Zajímal se o astronomii a dění ve světě. Svým vyprávěním o 

zajímavostech dovedl ostatní nadchnout. 

V. L. - dyslexie, zdravotní znevýhodnění - častá nemocnost 

V první třídě utrpěl těžký úraz - zlomenina šesti obratlů. Ve druhé třídě byla 

zjištěna dyslexie. Po přestupu do speciální třídy se u chlapce projevovala nejistota, 

snížené sebehodnocení a výkyvy v koncentraci pozornosti. Po delší době obavy 

z neúspěchu vystřídal pocit uspokojení z vlastní práce. Byl velmi pečlivý, společenský 

a kamarádský. 

W. M. - LMD, dyslexie, dysgrafíe 

W. M. měl špatnou zkušenost v běžné třídě. Každý rok měnil školu. Po dvou letech 

školní docházky byl přeřazen do speciální třídy. Ze začátku měl problémy se 

systematickou domácí přípravou na vyučování. Jeho příprava byla většinou 

jednorázová. Postupem času se to lepšilo. Měl citlivou povahu a byl dobrosrdečný. 

Většinou pávě W. M. jako první nabízel pomoc spolužačce s DMO při sebeobsluze 

nebo jen tak s přípravou na hodinu. 

Sledované žáky jsem učila ve čtvrté a v páté třídě. Ve čtvrté třídě byli žáci částečně 

integrováni do běžných tříd na hodiny přírodovědy a vlastivědy. Při integraci hlavně na 

začátku školního roku je žáci běžných tříd mezi sebe odmítali přijmout a považovali je 

za vetřelce, kteří nemají nárok chodit s nimi do běžné třídy. Tato forma integrace se 

v páté třídě neuskutečnila a výuka žáků probíhala pouze v jejich kmenové třídě. 

Žáci v hodinách pracovali samostatně, dokázali spolupracovat ve dvojicích i ve 

skupině. Metody kooperativního vyučování přispěly k celkové změně postojů 

jednotlivých žáků k učení. Žáci udělali veliký pokrok ve vzájemném naslouchání, ve 

spolupráci a v pocitu zodpovědnosti nejen za sebe, ale i za skupinu. V hodinách jsme 

často využívali i prvky sebehodnocení. Žáci hodnotili svůj výkon, uměli ho porovnat 
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s předchozím a vyvodit z toho pro sebe ponaučení. Ve výuce nadále převládaly 

specifické metody vhodné pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavním 

úkolem byla práce s chybou. Neustálým procvičováním, opakováním a upevňováním 

jsem se snažila přesunout jejich vědomosti z krátkodobé paměti do dlouhodobé. Pro 

lepší koncentraci na školní práci jsem často zařazovala uvolňovací chvilky. Někdy jsem 

měla pocit, že všechno moje úsilí bylo zbytečné, ale někdy právě naopak mě děti velmi 

mile překvapily tím, co všechno dokázaly a uměly. 

Během školních let si žáci mezi sebou vytvořili velice pěkné přátelské vztahy 

budované na důvěře a nezištnosti. 

1.3 Výzkumné metody 

Významnou oporou mého výzkumu byla metoda rozhovoru. „Rozhovor je založen 

na verbální komunikaci výzkumného pracovníka a respondenta, .kle o přímou sociální 

interakci." (SKALKOVÁ a kol., 1985, s. 91) 

Výhodou je především osobní kontakt, který umožňuje zachytit nejen fakta, názory 

a postoje, ale i hlouběji proniknout do motivů respondenta. 

Použila jsem především „rozhovor individuální umožňující větší otevřenost 

respondenta a dále kombinaci strukturovaného a nestrukturovaného rozhovoru." 

(GAVORA, 2000, s. 111) 

Strukturovaný rozhovor nabízí danou strukturu otázek, je tedy lépe zpracovatelný, 

ale šablonovitost postupu, může vést k nepřesnému výsledku. Nestrukturovaný 

rozhovor probíhá pružněji, vyžaduje samozřejmě základní připravenost otázek a jeho 

nedostatkem je obtížnější zpracování získaného materiálu. Kombinace, ve které 

rozhovor nejprve zahrnuje část strukturovanou a poté zpřesňující a navazující návodní 

otázky, umožňuje částečně sjednotit podmínky a zároveň vystihnout pružnost 

nestrukturovaného dialogu, rozvinout závěr a informace, které by ze standardní části 

rozhovoru nemusely vyplynout. 

Při přípravě rozhovorů jsem dala přednost vytváření takových otázek, na něž 

navazují pokud možno otevřené odpovědi, které v sobě nesou i další informace. 

Z tohoto hlediska nejde jen o prosté sbírání faktů a názorů lidí na určité otázky, ale i o 

získání údajů směřujících k dílčím cílům výzkumu. 
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Další výzkumnou metodou byla metoda dotazníková, která byla připravena pouze 

pro rodiče žáků ze speciální třídy. Považovala jsem tuto metodu mnohem vhodnější než 

rozhovor, protože na vyplňování dotazníků se alespoň částečně podílí oba dva rodiče 

a je také výhodnější vzhledem k jejich pracovnímu zaneprázdnění. 

Na rozdíl od rozhovoru dotazník vytváří prostředí anonymity a soukromí a tak větší 

otevřenost respondenta. Zatímco u rozhovoru jsem mohla v případě nejasnosti položit 

další otázku a tím dané téma okamžitě upřesnit, v dotazníku se mi zpětná vazba 

projevila až v jeho výsledku. 

Proto bylo velice důležité otázky formulovat jasně a stručně. 

V dotaznících pro rodiče jsem použila otázky vyzývající k otevřeným odpovědím, v 

případě uzavřené položky následovala doplňující otázka. 

Jako doplňkovou metodu jsem použila metodu participačního pozorování. 

Rozumíme tím pozorování „účastnické", protože se pozorovatel zúčastňuje na 

aktivitách pozorovaných osob. Dlouhodobě je na nich přítomen, případně se sám podílí 

na činnostech dohromady s pozorovanými osobami. (GAVORA, 2000, s. 154) Protože 

jsem žáky znala celé dva roky, moje pozorování bylo dlouhodobé a založené na 

cílevědomém, plánovitém a soustavném vnímání jevů a procesů odhalující podstatné 

souvislosti a vztahy. 

Pomocí zmíněných výzkumných metod zkompletuji podklady pro případnou studii 

žáků jedné speciální třídy s deseti žáky. Výsledná zjištění byla velmi závislá na 

konkrétních žácích, kteří třídu navštěvovali a jsou jen sporadicky zobecnitelná. 

Ve speciální třídě jsem učila žáky se speciálními vzdělávacími potřebami celé dva 

roky. V průběhu pátého ročníku na I. stupni (ve speciální třídě) a následně v šestém 

ročníku (v běžné třídě) na II. stupni jsem prováděla rozhovory s respondenty. Celkem se 

rozhovoru zúčastnilo deset dětí, dvě učitelky z I. stupně, speciální pedagog a osm 

učitelů z II. stupně. Na rozhovory jsem měla předem připravený sled otázek, na které mi 

oslovení odpovídali, při nejasnostech jsem pokládala doplňující otázky. 

Otázky k prvnímu rozhovoru se žáky se daly rozdělit do třech okruhů. 

1. úvodní otázka motivační, navázání kontaktu s žákem, otázka č. 1 

2. otázky směřované k integraci - otázky č. 2 - 6 
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3. otázky směřované k přechodu žáků ze speciální třídy do běžné, z I. stupně na II. 

stupeň a jejich očekávání a obavy z II. stupně - otázky č. 7 - 9 

Otázky k druhému rozhovoru pro žáky jsem opět rozdělila do třech okruhů. 

1. úvodní otázka motivační, navázání kontaktu s žákem, otázka č. 1 

2. otázky směřované k integraci - otázky č. 2 - 3 

3. otázky směřované k přechodu žáků ze speciální třídy do běžné, z I. stupně na II. 

stupeň a jejich očekávání a obavy z II. stupně - otázky č. 4 - 6 

Otázky pro učitele jsem rozdělila do čtyř okruhů: 

1. úvodní obecná otázka o názoru na integraci a zjištění informovanosti učitelů, 

kdo patří do skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - otázka č. 1 

- 2 

2. otázky směřované k integraci a segregaci žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami na základní škole i mimo ni - otázka č. 3 - 5 

3. otázky zaměřené na připravenost učitelů II. stupně na individuální integraci 

žáků na základní škole - otázky č. 6 - 11 

4. otázky zjišťující připravenost a nepřipravenost žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami na II. stupeň základní školy - otázka č. 12 

Další výzkumnou metodou byl dotazník, který byl připravený pro rodiče žáků ze 

speciální třídy při základní škole. Rodiče jsem na třídní schůzce informovala o svém 

výzkumu, který se jednal přechodu jejich dětí ze speciální třídy do třídy běžné a ještě 

k tomu z I. stupně na II. stupeň. Otázky z prvního dotazníku jsem rozdělila do čtyř 

okruhů: 

1. úvodní otázka o názoru na integraci - otázka č. 1 

2. otázky směřované k integraci a segregaci - otázka č. 2 - 6 

3. otázky směřované k připravenosti přechodu žáků ze speciální třídy do běžné na 

II. stupeň a jejich očekávání a obavy z II. stupně - otázky č. 7 - 8 

4. závěrečná otázka byla zaměřena na potřebu rodičů vyjádřit se vzhledem 

k danémú tématu - otázka č. 9 

Dotazník jsem předložila r o d i č ů m ještě jednou, některé otázky jsem vyměnila a jiné 

zůstaly v nezměněné podobě, protože se přímo dotýkaly daného tématu. Otázky byly 
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směřované k naplnění očekávání nebo obav z přechodu dětí ze speciální třídy do běžné 

třídy na II. stupni a jejich celkové připravenosti na II. stupeň. 

1. otázka týkající se přípravy na vyučování - otázka č. 1 

2. otázky směřované k naplnění očekávání nebo obav z II. stupně a celkové 

připravenosti k přechodu žáků ze speciální třídy do běžné na II. Stupeň 

3. v posledním bodě dotazníku byl ponechán prostor rodičům k vyjádření 

Dotazníky byly strukturované a vytvořené pouze pro rodiče žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

Otázky z rozhovorů a z dotazníků nejsou přejaty z jiného výzkumu. Vytvořila jsem 

je na základě vlastní úvahy, aby co nejvíce směřovaly k cíli mého zkoumání. 

1.3.1 1. otázky z rozhovoru se žáky 

(na konci I. stupně ve speciální třídě) 

První okruh: 

1. Na co se těšíš, když jdeš do školy? 

Druhý okruh: 

2. Přemýšlel jsi o tom, proč chodíš do speciální třídy? 

3. Pamatuješ si na to, jak jsi chodil ve čtvrté třídě na vlastivědu a přírodovědu do 

běžné třídy? 

4. Máš tedy určité zkušenosti s běžnou třídou i se speciální. Dovedeš říci, co ti 

více vyhovuje běžná nebo speciální třída? 

5. Z jakého důvodu se ti líbí speciální/běžná třída? 

6. Chtěl bys, aby tvoje třída pokračovala ve stejném složení i na II. stupni, nebo 

bys raději přešel do běžné třídy? 

Třetí okruh: 

7. Příští rok tě čeká změna, budeš už chodit na II. stupeň a to ještě do běžné třídy. 

Co ti půjde nejlépe a v čem nebudeš mít vůbec žádné problémy? 

8. Z čeho máš největší obavy z učitelů, učiva, ze spolužáků? 

9. Těšíš se na II. stupeň? 
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1.3.2 2. otázky z rozhovoru se žáky 

(II. stupeň 6. třída) 

První okruh: 

1. Na co se těšíš, když jdeš do školy? 

Druhý okruh: 

2. Máš již určité zkušenosti z běžné třídy na II. stupni, ale i ze speciální třídy na 

I. stupni. Dovedeš zdůvodnit, proč ti vyhovuje běžná nebo speciální třída? 

3. Chtěl bys, aby tvoje bývalá třída pokračovala ve stejném složení i na II. stupni, 

nebo bys raději zůstal v běžné třídě? 

Třetí okruh: 

4. Tenhle rok už chodíš na II. stupeň a to ještě do běžné třídy. Co ti jde nejlépe 

a v čem nemáš vůbec žádné problémy, myslím tím ve škole? 

5. Z čeho máš zatím největší obavy na II. stupni, z učitelů, učiva nebo spolužáků? 

6. Jsi spokojenější v běžné třídě než ve speciální a v čem? 

1.3.3 Otázky z rozhovoru s učiteli 

(v průběhu individuální integrace žáků v běžné třídě na základní škole, říjen 

2005) 

První okruh: 

1. Co si myslíte obecně o integraci? 

2. Který žák podle Vás patří do skupiny žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami? 

Druhý okruh: 

3. V čem vidíte pozitiva a v čem negativa integrace žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami v základní škole? 

4. Souhlasíte nebo nesouhlasíte se segregací žáků do speciálních škol podle druhu 

postižení? Zdůvodněte proč? 

Třetí okruh: , 

5. Jaká je podle Vás připravenost učitelů na integraci žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami? 
6. Co by Vám pomohlo v lepší připravenosti pro práci s integrovanými žáky? 
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7. Bylo Vám nabídnuto, nebo jste sám projevil zájem pracovat s dětmi se 

speciálními vzdělávacími potřebami a proč? 

8. Jakou konkrétní odbornou pomoc při integraci žáka do Vaší třídy očekáváte 

a od koho? 

• od školy 

• PPP formou odborných konzultací 

• s psychologem a speciálním pedagogem při tvorbě IVP 

9. Co jako učitel považujete za nezbytnou podmínku úspěšnosti integrace? 

a. materiální zabezpečení 

b. snížení počtu žáků ve třídě 

c. snížení počtu hodin učitele a zbývající hodiny věnovat přípravě pro 

integrovaného žáka a jeho asistenta 

d. chuť učitele 

e. zkušenosti 

f. studium na vysoké škole - obor speciální pedagogika 

10. V literatuře se dozvídáme o velikých výhodách integrace nejen pro lidi 

s postižením, ale také pro lidi intaktní. Co to přinese Vám? 

Čtvrtý okruh: 

11. V čem tkví připravenost nebo nepřipravenost žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami na druhý stupeň? Uveďte oblasti, ve kterých jsou žáci vyhovující 

a nevyhovující. 

1.3.4 1. dotazník pro rodiče 

(na konci I. stupně při ukončení skupinové integrace ve speciální třídě při 
základní škole - červen 2005) 

První okruh: 

1. Co si myslíte o integraci (začlenění) dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami? 

Druhý okruh: 

2. Jaký mělo smysl, že Váš syn/dcera chodil/a do speciální třídy? 

3. Zaznamenali jste rozdíl, kdy Vaše dítě bylo zařazeno (ve čtvrté třídě) do běžné 

třídy na dva předměty (přírodověda a vlastivěda) a jaký? 
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4. Uveďte klady a nedostatky vzdělávání Vašeho dítěte ve speciální třídě základní 

školy? 

5. V čem vidíte největší problém integrace (zařazení do běžné třídy) Vašeho 

dítěte? 

Třetí okruh: 

6. Rozhodli byste se zopakovat krok se speciální třídou? 

7. Pokuste se popsat svá očekávání a obavy z přechodu Vašeho dítěte na II. stupeň 

základní školy. 

8. Je Váš syn/dcera dostatečně připraven/a na přechod na II. stupeň a v čem? 

9. Jestli máte potřebu něco sdělit, napište svoje připomínky. 

Děkuji Vám za spolupráci! 

Ingrid Šindléryová 

1.3.5 2. dotazník pro rodiče 

(na II. stupni - v 6. třídě v průběhu individuální integrace jejich dítěte 
v běžné třídě na základní škole - říjen 2005) 

První okruh: 

1. Kolik času trávíte s dítětem přípravou na vyučování? 

2. Co mu jde ve škole nejlépe a v čem nemá vůbec žádné problémy, můžete to 

zdůvodnit? 

3. V čem má podle Vás největší obtíže a proč? 

Druhý okruh: 

4. Pokuste se, prosím, popsat, jak zvládl Váš syn/dcera přechod ze speciální do 

běžné třídy. 

5. Bylo Vaše dítě dostatečně připraveno z I. stupně na přechod na II. stupeň 

a v čem? 
6. Jestli máte potřebu něco sdělit, napište svoje připomínky. 

Děkuji Vám za spolupráci! 

Ingrid Šindléryová 
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Jednotlivé otázky ze získaných rozhovorů a dotazníků jsem podrobila jednak 

obsahovému rozboru a potom kvalitativní analýze. Tato je prováděna na základě 

klíčových informací. Informace doplňuji poznatky získanými na základě svého 

dlouhodobého pozorování a působení v této třídě. 

2. Popis výzkumu 

Výzkum jsem prováděla v průběhu roku 2003 a 2005. Rozhovory probíhaly po 

předchozí domluvě s každým žákem a učitelem jednotlivě v mém kabinetu. Rozhovory 

jsem nahrávala na magnetofon. Délka rozhovoru trvala přibližně deset minut s každým 

žákem a třicet minut s každým učitelem. Záci i učitelé byli na začátku seznámeni 

s tématem rozmluvy a s počtem otázek. Byli ubezpečeni o anonymitě odpovědí a o tom, 

že mým cílem není jejich odpovědi hodnotit z hlediska morálky a odbornosti k dané 

problematice. Všichni žáci s rozhovorem souhlasili. Učitelů, kteří s rozhovorem 

souhlasili, byla většina. Někteří vzhledem ke své zaneprázdněnosti a malým 

zkušenostem k danému tématu, protože předtím učili především ve výběrových třídách, 

se rozhovoru nechtěli zúčastnit. 

Rozhovor probíhal podle předem určených otázek, pokud dotazovaný/á 

nerozuměl/a otázce, snažila jsein se o jinou formulaci otázky, aby byla srozumitelnější. 

Pokud mi odpověď připadala neúplná, či mi byla nejasná, pokládala jsem doplňující 

otázky. Vzhledem k rozšířenosti třetí otázky, která se týkala pozitiv a negativ integrace 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zařadila jsem doplňující otázku: „Co tím 

konkrétně myslíte?" Do většiny odpovědí jsem spíše nezasahovala a nechávala jsem je 

zcela na dotazovaných. 

Rozhovory s učiteli byly méně formální a otázky byly více přizpůsobeny jejich 

možnostem odpovědět. Musím však podotknout, že mnozí učitelé byli vstřícní 

a z rozhovoru v y p l y n u l o , jak je daná problematika velmi trápí a jsou rádi, že se někdo o 

toto téma zajímá. 

Další výzkumnou metodou byl dotazník, který byl připravený pro rodiče žáků ze 

speciální třídy při základní škole. Rodiče jsem na třídní schůzce informovala o svém 

výzkumu, který se jedná přechodu jejich dětí ze speciální třídy do třídy běžné a ještě 

k tomu z I. stupně na II. stupeň. 
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Nejen na třídní schůzce, ale také v průvodním dopise jsem rodiče ubezpečila o 

svém záměru a upozornila jsem je o anonymitě dotazníků. V žádném případě údaje 

z dotazníků nebyly použity jinak než ke zpracování diplomové práce. 

3. Analýza dat 

Dotazovaní byli rozděleni do skupin. První skupinu tvořili pouze žáci speciální 

třídy se speciálními vzdělávacími potřebami, druhou jejich rodiče a třetí skupinu 

představovali učitelé I. stupně, kteří žáky učili a učitelé II. stupně, kteří se podíleli na 

výuce žáků ze speciální třídy v průběhu individuální integrace. Odpovědi na dané 

otázky byly nejen analyzovány, ale i okomentovány. 

3.1 Analýza 1. rozhovoru se žáky 

1. Na co se těšíš, když jdeš do školy? 

První otázka byla spíše motivační. Jednalo se o navázání kontaktu a přípravu dítěte 

na rozhovor. Všichni, až na jednoho dotazovaného, se do školy těšili. Většinou se těšili 

na spolužáky, spolužačky nebo'kamarády z jiné speciální třídy. Dva z dotazovaných se 

těšili i na paní učitelku a tři na učení. 

Přikládám zajímavé odpovědi dětí: 

„Když jdu do školy, tak se těším na Míšu a na Vás, protože se s Vámi můžu učit 

a mně se to líbí s Vámi se učit. " 

„ Na kámoše, někdy na učení, když mám na to náladu. " 

„ Těším se na Tomáše a na matiku, na počítání příkladů na rychlost a na 

kamarády." 

2. Přemýšlel jsi o tom, proč chodíš do speciální třídy? 

Sedm dětí z deseti přemýšlelo o svém postižení a vědělo přesně, proč chodí do 

speciální třídy. Ne vždy se však jejich poznatky o jejich postižení rovnaly realitě. Svým 

dlouhodobým pozorováním můžu potvrdit i docela zásadní věc. Je-li si žák vědom své 

chyby, může s ní bojovat, samozřejmě za předpokladu, že vynaloží větší snahu, píli 
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a obětuje tomu více času. Pak se dá říci, že se s tím problémem tzv. „popere". Uvádím 

postoj holčičky s dětskou mozkovou obrnou jako příklad, jak svoje zařazení do 

speciální třídy vnímá ona sama. 

„ Protože mám problémy s nohama, a protože v jiný třídě bych to nezvládla a taky 

nás je míň. Je to lepší, jako že se věnujem sami sobě a pomáháme si. " 

Ráda bych uvedla i další příklad chlapce, se kterým rodiče na toto téma diskutovali 

a snažili se důkladnou přípravou na vyučování a reedukační činností mimo školu 

zmírnit následky postižení. 

„Že jsem dyslektik a blbě čtu. " 

Nebo jiný příklad kombinovaného postižení: 

„ Měl jsem záchvaty epileptické, kvůli češtině. " 

Tři z žáků vůbec nevěděli, proč navštěvovali speciální třídu. 

3. Pamatuješ si na to, jak jsi chodil ve čtvrté třídě na vlastivědu a přírodovědu do 

běžné třídy? 

Všichni dotazovaní se na danou skutečnost dobře pamatovali. Jednalo se o přípravu 

na další otázku, aby si žáci vzpomněli na skutečnost, která se odehrála minulý školní 

rok. 

4. Máš tedy určité zkušenosti s běžnou třídou i se speciální. Dovedeš říci, co ti 

více vyhovuje, běžná nebo speciální třída? 

Osm žáků z deseti se jednoznačně vyjádřilo o tom, že jim nejvíce vyhovovala 

speciální třída a dvě děti by raději navštěvovaly běžnou třídu. Z toho vyplývá, že žáci 

byli ve speciální třídě spokojeni a zatím neměli potřebu změny. 

5. Z jakého důvodu se ti líbí speciální/běžná třída? 

Jeden z důvodů, proč se děti rozhodly pro speciální třídu, byl malý počet žáků ve 

třídě, pomalé pracovní tempo. Při samostatné práci nebo jiné činnosti na ně nikdo 

nespěchal, měli dostatek času a prostoru svoji práci dokončit, nová látka jim byla 

vysvětlována různými metodami, střídaly se nové formy práce, učivo se vícekrát 

opakovalo a dokola procvičovalo. Navíc si děti libovaly, protože měly samy pro sebe 

další prostor. Byla to další místnost, které jsme říkali „herna". Žáci měli možnost se v ní 

o přestávce odreagovat, hrát hry nebo jen tak relaxovat někde v koutku místnosti. 
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„Je nás tady míň a můžeme si pomáhat a radit. " 

„Jsem spokojený, můžeme si o přestávce hrát, je tady větší prostor. " 

pomalé tempo, učitelka učí jinak, pomaleji, víckrát to opakujeme... " 

protože je nás tady míň a lip si to vysvětlíme, jsem tady spokojenější... " 

protože se mi tady líbí... " 

Dva žáci by raději přešli do běžné třídy z důvodů navázání nových přátelství, 

protože si to chtěli zkusit v běžné třídě. Je to jejich nesplněná touha poznat něco 

nového, co zatím ještě nezažili. 

teď bych se ráda vrátila do stejný třídy, klidně bych byla i s Lenkou (dvojče, 

které navštěvuje běžnou třídu), jakože by jsme si pomáhaly navzájem, jako ne 

...jako by jsme se mohly spolu učit a mohla by mi pomáhat, kdybych měla někde 

mezeni v učení a to ...kdyby tam Lenka nebyla, tak bych to taky zkusila, zkusit 

sama, ale jako většinu jsem pomalejší třeba v tom psaní, to musím mít větší čas jako 
ostatní, někdy jsem rychlejší, někdy zase ne. " 

„ ,.,/Vř bych také chtěla bcjt taky v běžné třídě, abych si to vyzkoušela, abych si ti 
vyzkoušela, jak to tam chodí všechno. Já jsem tam byla ten týden, když jste byli na 

škole v přírodě, mně to nestačilo, jako to chci poznat. " 

6. Chtěl bys, aby tvoje třída pokračovala ve stejném složení i na II. stupni, nebo 

bys raději přešel do běžné třídy? 

Opět by osmi dětem vyhovovala speciální třída a dvě děti by s chutí volily běžnou 

třídu. Většina žáků si nedovedla sama sebe představit v běžné třídě, protože šest z nich 

navštěvovalo speciální třídu od první třídy a čtyři měly s běžnou třídou velmi špatnou 
zkušenost. Jedinou zkušenost, kterou dosud všichni měli, byla skutečnost, že ve čtvrté 

třídě byli integrováni na hodiny přírodovědy a vlastivědy do běžných tříd. Žáci ze 

s p e c i á l n í třídy byli na dané předměty rozděleni do dvou běžných tříd, kde p r o b í h a l a 

výuka společně s ostatními žáky. 

Protože se žáci z běžných tříd, hlavně na začátku k nim chovali neadekvátně, žáci 

by raději zůstali ve své komunitě, v atmosféře kooperace, tolerantnosti, kde byli velice 

spokojeni. Po nějakém čase nastalo zlepšení ve vzájemných vztazích, ale žáci z běžných 

tříd je mezi sebe vůbec nikdy nepřijali. 

. 
68 



Podle mého mínění to bylo způsobeno tím, že žáci z běžných tříd nebyli dostatečně 

připraveni na integraci žáků ze speciální třídy. V tom případě integrace ztratila svůj 

význam, protože se děti v této třídě cítily odstrčené a nechtěné. 

Svědčí o tom i výpověď jednoho z žáků: 

„ Nej lepší by bylo, kdybychom byli stejně, jako jsme teď. " 

7. Příští rok tě čeká změna, budeš už chodit na II. stupeň a to ještě do běžné třídy. 

Co ti půjde nejlépe a v čem nebudeš mít vůbec žádné problémy? 

Většina žáků zmínila výchovy jako výtvarnou, hudební a tělesnou výchovu, jako 

nepřijatelnější předměty, které měla ráda a v kterých měla doposud dobré výsledky. 

Mnozí přidali i matematiku, práce na počítačích, přírodní vědy a angličtinu. Záměrně 

vynechali český jazyk s vědomím určitého handicapu. 

Cituji žákyni L. H no tak nejlíp mi pude, já si myslím, že v čem nemám mezery, 

to je dějepis, ten mám nejraději, ale v čem mám mezery, zeměpis mi vůbec nejde, to 

mám takový mezery... " 

8. Z čeho máš největší obavy, učitelé, učivo, spolužáci? 

Ani jeden z respondentů neměl obavy z učitelů II. stupně. Žáci je znali ze 

společných kulturních akcí naší školy nebo ze zájmových kroužků. Na konci školního 

roku se přišel s žáky ze speciální třídy seznámit pan učitel z II. stupně. Byl představen 

dětem a děti jemu. Myslím, že je dobré, aby děti věděly, co je čeká a kdo je bude učit 

Musím proto přidat výpověď jedné žákyně. 

„ ...a ten učitel, co byl tady, ten se mi líbil, bylpříjemnej, líbil se mi... " 

Tři žáci měli obavy z učiva, hlavně z jeho náročnosti, z jiného pracovního tempa 

než na jaké byli doposud navyklý. 

„Já se bojím jen jednoho, jak nás tam bude hodně, jak to všechno nebudu zvládat, 

jako nebudu stíhat a budu trošku pomalejší, jinak bych se ničeho nebála." 

Dva žáci měli obavy ze strany budoucích spolužáků. 

„ ... jenom z některých, nevím, jaký budou. " 

Pouze jeden Z dotazovaných nevěděl a ani netušil, co ho čeká. 
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9. Těšíš se na II. stupeň? 

I když v průběhu rozhovoru zazněly i obavy dětí z II. stupně přece jen nová 

zkušenost, kterou jim nabízí II. stupeň a děti z běžných tříd, je pozitivní. Z rozhovoru 

a mého pozorování vyplývalo, že všichni dotazovaní se nějakým způsobem těšili na II. 

stupeň. 

„ Těším, aspoň trošku. " 

3.2 Analýza 2. rozhovoru se žáky 

1. Na co se těšíš, když jdeš do školy? 

První otázka byla opět spíše motivační. Jednalo se o navázání kontaktu a přípravu 

dítěte na rozhovor. Všichni dotazovaní se do školy těšili. Většinou se těšili na 

spolužáky, spolužačky a čtyři z dotazovaných projevili radost, že se opět setkají s 

učiteli. Šesti žákům se výuka jevila jako velice zajímavá. 

Uvádím odpověď chlapce, který je ve výběrové informatické třídě: 

„ No třeba na srandu ve škole. Je tam legrace. " 

Jiní žáci uvádí podobné odpovědi: 

„Na Míšu, na celou třídu a na pana učitele J. V., když máme úterý." Na moji 

doplňující otázku:"Proč právě v úterý", jsem dostala jasnou odpověď. „ V úterý máme 

zeměpis s panem učitelem. " 

„Na kamarády a na nějaké předměty, třeba na fyziku, někdy i na češtinu a na 

matiku se netěším." 

2. Máš již určité zkušenosti z běžné třídy na II. stupni, ale i ze speciální třídy na 

I. stupni. Dovedeš zdůvodnit, proč ti vyhovuje běžná nebo speciální třída? 

Je velice pozoruhodné, jak se žáci velice dobře zadaptovali nejen ve větším 

kolektivu, ale také na úplně odlišný způsob výuky. Tři žáci neviděli žádný rozdíl mezi 

třídou běžnou a speciální. 

„ Mně se to zdá stejný. " 

Dvě děti neuměly na danou otázku odpovědět a tři uvedly výhody speciální třídy 

a také výhody běžné třídy. N a jedné straně byly děti spokojeny ve speciální třídě 

a některé poznaly úplně novou zkušenost, která je mile překvapila. 
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„Tady mi vyhovovalo, jak nás je málo a tam jak nás je hodně, že se můžeme víc 

skamarádit a můžeme si povídat. " 

Většina byla spokojenější v běžné třídě. 

Jako ukázku uvádím názor holčičky s tělesným postižením. 

„ V běžný třídě, protože tam je kolektiv, jako byl tady, ale tam vlastně s nima víc 

rozumím, že jsem byla v esku, a že jsem normální, nerozlišuje se, že ty jsi byla tam 

a ty jsi byl tam... " 

Jiní se vyjádřili podobně. 

„Spíš běžná, protože tam vlastně děláme víc věcí, je to tam zajímavější. " 

,, Běžná třída, že se toho více dozví. " 

3. Chtěl bys, aby tvoje bývalá třída pokračovala ve stejném složení i na II. stupni, 

nebo bys raději zůstal v běžné třídě? 

Méně než polovina žáků by raději pokračovala na II. stupni ve stejném složení. 

Svědčí o tom i jejich odpovědi. 

„No docela by to bylo dobré, aby pokračovala. " 

,, Teď, asi jo. " 

„Ano, abychom byli sami. " 

Vzhledem k tomu, že většina třídy přešla na II. stupeň do jedné třídy a byla 

doplněná žáky z jiných tříd, žáci neměli takovou potřebu nadále zůstávat izolovaně ve 

speciální třídě a to i na II. stupni ZS. Většina si libovala ve výhodách, které přináší II 

stupeň a větší počet žáků ve třídě. 

„Asi bych chtěl v běžném složení. " 

„ Měli jsme dvě hodiny češtiny a mohli jsme toho víc probrat. " 

„Je zajímavé, že jsme třeba v pondělí rozděleni na půlku. Jedna půlka má 

matematiku a druhá půlka češtinu a potom se vyměníme. Při angličtině jsou taky 

dvě půlky." 

Na druhé straně všem bylo smutno po naší třídě plné otevřenosti, spolupráce 

a pochopení. Velice důležitou roli pro ně hrál i další prostor, který využívali 

k odreagování. 

„Na jednu stranu to bylo lepší tady. Byla zde herna a mohli jsme si tady hrát 

a mohli jsme si říkat věci otevřeně." 
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4. Tenhle rok už chodíš na II. stupeň a to ještě do běžné třídy. Co ti jde nejlépe 

a v čem nemáš vůbec žádné problémy, myslím tím ve škole? 

Na tuto otázku se nedá jednoznačně napsat, co dětem jde nejlépe. Většinou si myslí, 

že jsou to zrovna výchovy, jako výtvarná, hudební výchova, práce na počítačích nebo 

práce na pozemku. 

Ráda bych uvedla několik pozoruhodných odpovědí. 

„ Výtvarná výchova ta mě baví, já si vyhraju s tím, co máme dělat. " 

„ Pracovní činnosti (práce na pozemku), protože mám rád rostliny. " 

5. Z čeho máš zatím největší obavy na II. stupni, z učitelů, učiva nebo spolužáků? 

Největší obavy měla většina z učiva a hlavně z rychlého pracovního tempa. 

„ Mám obavy z toho, co probíráme, je to těžké. " 

„Nejhorší se mi zdá dějepis, musím se více učit. " 

„ No prostě jsou tam takové výkony, které zvládnu, ale ne tak rychle. " 

„Někdy to zvládnu všechno napsat, někdy ne. " 

Z učitelů měla obavy jenom jedna dívenka. 

„Spíš z těch učitelů, jaký budou ještě dál. " Na moji doplňující otázku odpověděla: 

„ Protože teď jsme v šesté třídě, pak v sedmé a jaký tam budou učitelé ". 

Jiní si libovali a byli velice spokojeni. 

„ Učivo zatím zvládám. " •• 

,, Učivo zvládnu a učitelé jsou na nás hodní. " 

Velikou obavu měla většina žáků z konfliktů, ke kterým dochází mezi žáky 

a hlavně s jedním spolužákem. 

„Ze spolužáků, hnili L. L. " 

6. Jsi spokojenější v běžné třídě než ve speciální a v čem? 

Většina žáků byla v běžné třídě spokojená. 

„ Tak teď jsem spokojenější v tý normální. " 

„Spíš tady." 

Pouze dva žáci se vyjádřili ve smyslu spokojenosti jak ve třídě speciální tak 

i v běžné. Pouze jeden žák byl spokojenější ve speciální třídě. 

„ Obojí je to dobré ". 

„Akorát jsem spokojený tady i tam." 
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„Ano, ve speciální hrozně moc. " 

Kromě jedné žákyně nikdo neuměl uvést důvod proč. Proto uvádím pouze její 

odpověď. 

„ Tam mám kamarády z týto normální, a že tam mám Lenku (dvojče). " 

3.3 Analýza dat z rozhovoru s učiteli 

1. Co si myslíte obecně o integraci? 

Všichni dotazovaní považovali integraci za j ev pozitivní. Jejich odpovědi se lišily 

pouze zaměřením na jednotlivá témata. Někteří zdůrazňovali prospěšnost integrace pro 

samotného žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, další oboustrannou prospěšnost 

integrace jak pro postižené, tak pro zdravé lidi. Druhá skupina dotazovaných se 

přikláněla k myšlence integrace, ale uvedla, jak je potřebné, aby byly školy dostatečně 

připravené nejen po stránce materiální, ale i např. po stránce zajištění dostatečného 

počtu asistentů, jako důležitého předpokladu při zařazení určitých druhů postižení. Třetí 

skupinu tvořili respondenti, kteří si mysleli, že integrace je dobrá věc, ale ve většině 

případů se to nedá zvládnout. 

Například jedna odpověď zní: „Integrace je dobrá věc, začleňování těch žáku 

s problémy je vhodné, ale při počtu dvaceti pěti žáků ve třídě to nemá smysl. " 

Poslední skupinu tvořili učitelé, kteří jsou pro integraci žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, pouze nedoporučují těžké vady. Tento způsob integrace by 

bylo možno vzhledem ke speciálním metodám výuky realizovat pouze s osobním 

asistentem a učitelem vzdělaným v oboru speciální pedagogiky. 

2. Který žák podle Vás patří do skupiny žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami? 

Neinformovanost učitelů o přesném termínu, kdo patří do skupiny žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, byla překvapivá. Pouze tři z dotazovaných učitelů 

vyjmenovali přesně, které děti do skupiny patří anebo se odvolali na školský zákon, ve 

kterém je uvedená přesná definice. 
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Ve školském zákoně § 16 se píše: „Dítětem, žákem a studentem se speciálními 

vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním 

nebo sociálním znevýhodněním". (ŠKOLSKÝ ZÁKON 561/2004 Sb., § 16) 

Bylo také pozoruhodné, že v několika případech by učitelé děti se specifickou 

poruchou učení z této skupiny vyloučili. Jednalo se o jednotlivou poruchu, buď 

dysgrafii, nebo jenom dyslexii. Z literatury a z praxe však víme, že ve většině případů 

se dyslexic neprojevuje samostatně, ale kombinuje se např. s dysgrafii nebo 

dysortografií. 

3. V čem vidíte pozitiva a v čem negativa integrace žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami v základní škole? 

V odpovědi na tuto otázku se respondenti rozdělili na dva tábory. Jeden tábor tvrdil, 

že dětem se speciálními potřebami by bylo lepší ve speciální třídě samozřejmě při 

základní škole. Konstatovali, že speciální třída má pro ně nesporné výhody jako 

například individuální přístup, více času na práci, využití speciálních metod, malý počet 

žáků ve třídě a posledním argumentem bylo, že v těchto třídách učí lidé, kteří jsou na to 

studovaní. Vcelku to vyznělo pozitivně jak pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami, tak i pro učitele. 

„ Speciální třídy pro ty děti je lepší, když jsou zvlášť, protože mají podobnou 

poruchu a ty metody jsou takový proste podobnější a v malé skupině se to všechno 

lip provádí, než když je to v běžné třídě. " 

Druhý tábor byl za integraci individuální, protože pro děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami je to velice důležité pro další život, pro jejich sociální 

dovednosti a komunikaci jak s vrstevníky, tak i s nejbližším okolím. Integrace má také 

obrovský význam i pro děti zdravé vzhledem k jejich celkovému rozvoji nejen po 

stránce vědomostní, ale také v rozvoji charakterových vlastností. 

Pro děti postižené je to přínos a možnost získat kamarády, kteří jim pomáhají 

a táhnou je do zapojení se do běžné populace a života. Pro zdravé děti je to rozvoj 

charakterových vlastností (tolerance, pomoc slabšímu...) a nedívat se na postižené 

jako na něco méněcenného. " 

„ Ostatní žáci vidí, že jsou i žáci, kteří mají nějaký problémy a naučí se s nimi 

nějakým způsobem vycházet a pro žáky, kteří jsou postižení je, že vidí, jak ostatní 

řeší problémy, třeba mají snahu se jim přiblížit, víc pracovat. " 
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„Přijmou je i ostatní děti a přijmou se i navzájem, ať děti, tak i učitelé se naučí 

sžívat s dítětem, člověkem, který vybočuje z „normy" v běžné populaci. " 

Během rozhovorů s některými respondenty jsme dospěli k velice zajímavé 

okolnosti. Jestliže se na škole vyřazují děti do výběrových tříd nejen jazykových, 

matematických, ale i informatických, tak se v těch zbývajících třídách nedá dělat 

integrace, tak jak bychom si ji přáli, to znamená se všemi pozitivy pro obě skupiny 

žáků. Abych to lépe vysvětlila, začneme hned I. stupněm, kde od třetí třídy vznikaly 

třídy s rozšířenou výukou jazyků a na II. stupni se k tomu přidala třída s rozšířenou 

výukou matematiky a přírodních věd a v některých letech i třída s rozšířenou výukou 

informatiky. Myslím, že se nemusím dále rozepisovat, protože je všem jasné, kam se 

integrovali žáci. 

Cituji pouze jednu kolegyni: „Jestli je „zdravý kolektiv" to znamená, nadané děti, 

průměrné i podprůměrné děti - běžná populace, žáci jsou ochotni naslouchat 

a najdou k sobě cestu. " 

„Je třeba ukázat „ obyčejným " dětem, že např. umí krásně zpívat, aby si ho měli za 

co vážit." 

Zajímavý je i postoj jedné kolegyně: 

„ Nevýhoda je v tom, že těmhle těm dětem není věnována ta péče, která by jim 

věnována měla bejt." Na moji doplňující otázku: „Jak to myslíte?" jsem dostala 

odpověď. 

„ Málokterý učitel totiž ví, jak se to vůbec dělá. Takže učitele nejsou, takže tu teorii 

jo, ale potom to takhle udělat. A když se píše diktát, tak ho připravit s těma 

mezerama pro to dítě, to si myslím, že ne. " 

4. Souhlasíte nebo nesouhlasíte se segregací žáků do speciálních škol podle druhu 

postižení? Zdůvodněte proč? 

Většina dotazovaných se vyjádřila jednoznačně proti segregaci dětí do speciálních 

škol. Menšina respondentů nad tím uvažovala jinak, protože si uvědomovala, kdyby 

takové dítě měla ve třídě, jestli by byla schopna postiženého žáka vyučovat spolu 

s ostatními. Jednoznačně se nevyjádřila ani pro a ani proti segregaci do speciálních škol. 

Některé starší kolegyně zažily segregaci svých vrstevníků. V minulosti vzdělávání 

postižených dětí bylo věcí speciálních pedagogů a bylo výhradně jen ve speciálních 
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školách. Na druhé straně bylo vzdělávání zdravých dětí. Tuto problematiku jsem více 

rozepsala v teoretické části. 

5. Jaká je podle Vás připravenost učitelů na integraci žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami? 

Ani jeden z dotazovaných nebyl spokojený s připraveností učitelů na integraci žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami. 

„ Učitelé znalosti mají, ale skloubit to dohromady s praxí je velice obtížné. " 

6. Co by Vám pomohlo v lepší připravenosti pro práci s integrovanými žáky? 

Dotazovaní by uvítali semináře, kurzy, týkající se přímo integrace a konkrétní rady 

a zkušenosti jak s dětmi pracovat. 

Uvádím jednu odpověď: „ ...člověk, kterej tyto děti učí, by to měl mít s tý vysoký. 

Dělá se spousta kurzů, ale za celý rok jsem neviděla, že by byl jeden na to, prostě 

jak zacházet s těmahle dětma a mělo by to bejt. " 

Podle mého názoru by učitelé potřebovali „kuchařku*', dle které by bylo možné 

„vařit". Samozřejmě existuje celá řada odborné literatury, kterou si mohou v rámci 

samostudia nastudovat, ale o této možnosti se nezmínil ani jeden z dotazovaných. Proto 

uvedu alespoň některé tituly, které konkrétně nabízejí rady a hlavně jsou šité na míru na 

integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole: MÜLLER, O. 

a kol. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole, JANOTOVÁ N., 

SVOBODOVÁ K. Integrace sluchově postiženého dítěte v mateřské a základní škole a 

HÁJKOVÁ V. Integrativnípedagogika. 

Jako další možnost uvedli dotazovaní rozhovor s pedagogem, který předtím učil 

žáka s postižením nebo náslechy u zkušených pedagogů. 

„ Určitě, když přestupují na II. stupeň, tak aby se učitelé mohli chodit dívat na ně do 

třídy, ...že by to chtělo vidět, co s nimi a jak. " 

V některých případech se objevilo i světélko naděje. Ne všechno záleží na vzdělání. 

Vždyť existují učitelé, kteří to zvládají velice dobře, protože se řídí pedagogickým 

taktem. Ke každému jedinci přistupují s láskou a děti jim to na oplátku vrací. Velice 

záleží na učiteli, co chce dělat a co nikoliv. Jestli budeme učitele do integrace nutit, 

v tom případě to vůbec nemá význam a smysl. 
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Cituji jednu odpověď: „ Záleží na osobnosti každého učitele a vztahu k dětem, 

k lidem." 

7. Bylo Vám nabídnuto nebo jste sám projevil zájem pracovat s dětmi se 

speciálními vzdělávacími potřebami a proč? 

Některým z učitelů to bylo nabídnuto a jiným to vedení školy oznámilo na konci 

školního roku. 

Na otázku „proč?" bych uvedla pouze několik odpovědí. 

„Nabídnuto mi to nebylo, to jsem byla vždycky postavena před hotovou věc, 

a jakože bych se sama o to drala, to ne, protože je to přirozenost člověka, že je 

pohodlnej." 

„ Mně to nepřipadalo, že je to dobře nebo špatně, já jsem to vzala, tak jak to je 

a snažila jsem se s tím poprat. " 

8. Jakou konkrétní odbornou pomoc při integraci žáka do Vaší třídy očekáváte 

a od koho? 

Opět se dotazovaní rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina uvažovala, že by bylo v 

první řadě zapotřebí, aby se i rodiče ve větší míře nejen zajímali o vzdělávání svého 

dítěte, ale také velmi úzce spolupracovali s pedagogy a napomáhali tak k lepší souhře 

mezi školou a rodinou. Nemělo by dojít ze strany rodiny k extrému: „Tady ho máte 

a vzdělávejte ho, Vy jste na to odborníci!" 

,. Myslím si. že by i ty rodiče se měli snažit... ta škola do toho dává hodně, když pod 

školu zahrnu i učitele, tak by měl být trojúhelník škola, rodina, pedagogicko-

psychologická poradna. Já mám pro deset dětí ve speciální třídě třikrát více 

příprav než pro dalších dvacet pět někde jinde. " 

Druhá skupina by hledala pomoc od člověka, který s dětmi pracoval předtím, 

náslechy u zkušených kolegů, instruktážní kurzy nebo pomoc i v odborné literatuře. 

„Jinak bych pomoc čekala od člověka, který s těmi dětmi pracoval předtím, že mi 

podá charakteristiku, a že mi řekne jak s kterým dítětem, co potřebuje. " 

„ Od rodičů, • od člověka, který se mu věnuje od maličko a od pedagogicko-

psychologické poradny." 
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9. Co jako učitel považujete za nezbytnou podmínku úspěšnosti integrace? 

• materiální zabezpečení 

• snížení počtu žáků ve třídě 

• snížení počtu hodin učitele a zbývající hodiny věnovat přípravě pro 

integrovaného žáka a jeho asistenta 

• chuť učitele 

• zkušenosti 

• studium na vysoké škole - obor speciální pedagogika 

Respondenti měli nabídku možností pro úspěšnou integraci a z té měli vybrat to, co 

by podle nich bylo na prvním místě, na druhém atd. Vzhledem k tomu, že některé body 

byly pro dotazované stejně důležité, nedalo se to vyjádřit procentuelně, proto jsem 

volila pořadí podle předem určených bodů. 

Podle výpovědi dotazovaných byla na prvním místě chuť učitele a hned po ní 

zkušenosti pedagoga, který pracuje ve třídě s žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Jako třetí místo by volili respondenti snížení počtu žáků ve třídě, hlavně 

vzhledem k vysokému počtu žáků ve třídách. Jedna učitelka se vyjadřuje takto: „Snížení 

počtu žáků mi nepřipadne tak důležitý, pokud vím, že ve třídě dvaceti pěti žáků budou 

dva integrovaný, ale pokud to bude, že mezi dvaceti pěti žáky bude dvanáct 

integrovaných žáků, tak tam, v tom případě by bylo potřeba snížit počet žáků." 

Na čtvrté místo volili učitelé materiální zabezpečení a páté bylo snížení počtu hodin 

učitele a zbývající hodiny věnovat přípravě pro integrovaného žáka a jeho asistenta. 

„Snížení počtu hodin je dobrá věc, protože by učitel měl mít větší prostor. Pokud ho 

bude mít, bude mít více pomůcek a ty děti mají výkony... " 

10. V literatuře se dozvídáme o velikých výhodách integrace nejen pro lidi 

s postižením, ale také pro lidi intaktní. Co to přinese Vám? 

Každý z dotazovaných se zmiňuje o jiných hodnotách, které mu přinese integrace 

žáků. Většina se přiklání, že je to obohatí lidsky a nutí zamýšlet se nad životními 

hodnotami a nakonec jim dokonale otevře oči. 

„ Myslí, že se mi trošku přehodnotily priority. " 

Jiná skupina ocenila určitou životní zkušenost. 
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„Zjistila jsem, že jsou to taky lidi, kteří mají své city, život a svý problémy, a že 

prostě nemusím klopit oči, když je vidím... protože naše generace se neučila 

s takovýma lidma žít, byli v těch oddělených zařízeních. " 

Jako poslední zkušenost uvedli učitelé to, že více porozuměli žákům, naučili se lépe 

učit, zdokonalili se při objasňování stejné učební látku pomocí různých metod, her 

a pomůcek, dovedli ji vysvětlit alespoň třikrát úplně jinak. 

„Hodně jsem se naučila při výkladu učební látky nebo řešení problému, přes kterej 

se tyhle děti neuměly přenést. Tak dlouho jsem vymejšlela, jak na něj, že se mi 

potom ta metoda hodila i v normální třídě...ono to tam taky fungovalo. " 

Podle mé zkušenosti má speciální pedagogika perfektně propracované metody 

práce pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Nicméně se dobře hodí i pro 

zdravé děti. Uvedu např. knihu od J. Nováka, Dyskalkulie specifické poruchy počítání. 

11. V čem tkví připravenost nebo nepřipravenost žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami z I. stupně na II. stupeň? Uveďte oblasti, v kterých jsou žáci vyhovující a 

nevyhovující. 

Učitelé z II. stupně se jednoznačně vyjádřili, že připravenost žáků ze speciální třídy 

je velice specifická záležitost a nedá se jednoznačně říci, jestli byli připraveni či nikoliv. 

Velice záleží na spoustě jiných okolností, nejen na přípravě, kterou dostali na I. stupni, 

ale také na rodinném zázemí a samozřejmě osobností každého žáka. 

Uvádím proto jenom několik odpovědí jak to viděli učitelé. 

„Mají návyky z I. stupně, umí pracovat v hodinách. " (Matematika) 

„Jsou velice dobře připraveni, umí pracovat, jsou slušní... " (Rodinná výchova) 

„Nemám k nim žádné výhrady, jsou perfektní, velice šikovní. " (Anglický jazyk) 

„Jsou dostatečně individuálně připraveni, zapojení jim nedělá problém i přes 

specifické potřeby. "(Přírodopis) 

Rozdílné byly i nároky učitelů na žáka v jednotlivých předmětech. Žáci získané 

poznatky, vědomosti, schopnosti i dovednosti uměli v hodinách použít, ale podle 

vyučujících to zvládali pouze v rámci svých možností. Ráda bych uvedla některé 

názory: 

„Mají velmi dobré znalosti v zeměpise, umí se orientovat na mapě a dovedou ji ke 

své práci dostatečně využít. Jsou zvídaví a někteří umí položit velice pozoruhodnou 

otázku." (zeměpis) 
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„ V hodinách výpočetní techniky nevidím žádný rozdíl mezi žáky ze speciální třída 

a z běžné. Jsou všichni nastejno. Práce na počítačích je baví, není vidět, jako při 

běžné výuce, že jsou poslední, a že chybují. Má to pro ně daleko větší význam... " 

(Informační technologie) 

„ Dovedou i dlouho povídat o ničem. "(Občanská výchova) 

Co se týče domácí přípravy na vyučování a plnění školních povinností předčili 

i žáky z běžných tříd. Nemají problémy v oblasti výchov např. ve výtvarné výchově, v 

hudební výchově a práce na pozemku. 

„ Mají velmi pěkný vztah ke všemu živému... " (Práce na pozemku) 

V tělesné výchově mají některé děti handicap vzhledem ke svému postižení např. 

epileptici nebo žákyně s dětskou mozkovou obrnou. 

„ Oni se v té hodině tak hrozně snaží vyrovnat zdravým dětem, až mám strach, aby 

se nic nestalo. " (Tělesná výchova) 

Největší problémy jim ze začátku dělalo rychlejší pracovní tempo, ale postupem 

času se to začalo lepšit. 

Největší problémy měli v českém jazyce. Vzhledem k tomu, že se mi nepodařilo 

získat data ke zpracování připravenosti či nepřipravenosti v českém jazyce, čerpala jsem 

pouze z odpovědi žáků a z mých zkušeností. Podle mé dvouleté zkušenosti s žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami, nebyli žáci dostatečně připraveni v komunikační 

dovednosti a práci s texty vzhledem ke své přetrvávající indispozici. 

3.4 Analýza dat z 1. dotazníku s rodiči žáků ze speciální třídy 

1. Co si myslíte o integraci (začlenění) dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami? 

Všichni dotazovaní se vyjádřili jednoznačně, že integrace žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami je věc velice důležitá a potřebná. Je potřeba, aby si i společnost 

zvykala na takové lidi, brala je s jejich handicapem, takové, jací jsou i se všemi 

nedostatky a samozřejmě i s kladnými vlastnostmi jejich osobnosti. 

„Integrace je dobrá věc, prospěšná pro děti s určitým handicapem." 

Rodiče většinou svoji odpověď vztahovali na svoje dítě a to v tom slova smyslu, 

týkající se pouze individuální integrace svého dítěte do běžné třídy na II. stupeň. 
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„ Začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné třídy záleží na 

připravenosti dítěte (třeba I. stupeň ve speciální třídě). " 

Kladně se vyjadřovali i k tomu, že k individuální integraci dojde na naší škole. 

Berou to jako další stupeň ve vzdělávání svého dítěte nebo také mezistupeň. 

„ ...je dobré, že dojde k integraci ve škole, která má s tímto již zkušenost... " 

Pouze jeden z dotazovaných se zmínil o integraci jako o věci. „ Komplikované. " 

2. Jaký mělo smysl, že Váš syn/dcera chodil/a do speciální třídy? 

V odpovědích nebyl ani jeden respondent, který by se vyjádřil negativně 

k docházce svého dítěte do speciální třídy. Byly vyzdvihovány přednosti speciální třídy 

a to individuální přístup k žákům, menší kolektiv, větší prostor se projevit a pochopit 

učivo, mít dostatek času na práci. 

„ Výuka byla přizpůsobena jeho zdravotnímu stavu a tempu. " 

„ Naučila se učit, všechno lépe pochopila, protože na to měla čas. " 

Ve třech případech se rodiče zmínili o velké změně v komunikaci svého dítěte 

nejen mezi žáky, ale i s dospělou osobou a hlavně o zdokonalení komunikační 

dovednosti. 

„ ... hlavně se naučila komunikovat v kolektivu ... " 

„ ... naučil se komunikovat s okolím ... " 

Dále se rodiče zmínili o získání větší sebedůvěry žáka a o celkovém zklidnění 

jejich dítěte a o zásadní změně ve vztahu ke škole. 

„ Uklidnil se a přestal mít ke škole odpor." 

„Získal větší sebedůvěru." 

Všichni rodiče nejen, že vyzdvihují vhodné metody a formy práce vzhledem ke 

speciálním potřebám dítěte, ale také zdůrazňovali důležitost osobnosti pedagogů 

podílejících se na výuce žáků ve speciální třídě. 

3. Zaznamenali jste rozdíl, kdy Vaše dítě bylo zařazeno (ve čtvrté třídě) do běžné 

třídy na dva předměty (přírodověda a vlastivěda) a jaký? 

V pěti případech nebyla zaznamenána žádná změna, ve dvou došlo k větším 

nárokům na domácí přípravu na vyučování. 

,, Osobně ne, ale dcera se musela více učit a snažit se sama připravovat. Myslím, že 

jí to trochu prospělo. " 

k 
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Z dané odpovědi vyplývá, že tento druh integrace v některých předmětech jim 

vcelku vyhovuje. Byly to totiž předměty, ve kterých se tak razantně neprojevovalo 

jejich postižení a zároveň to byla malá příprava na II. stupeň. 

Tři z dotazovaných rodičů posuzovali individuální integraci svých dětí jako 

nevhodnou. Jejich argumentem bylo, že se změnil přístup učitele k žákovi a k jeho 

individuálním potřebám. Došlo i ke změně v hodnocení žáka a vyústilo to v nechuť 

žáka k danému předmětu. 

„Ano, rozdíl v hodnocení, nechuť k předmětu, neměl prostor se projevit. " 

„Neměl prostor na projevení, přehlížení učitelem, spíše se schovával a byl 

potichu." 

„Ano, chyběl individuální přístup a klid na práci, což se negativně projevilo i na 

hodnocení." 

4. Uveďte klady a nedostatky vzdělávání Vašeho dítěte ve speciální třídě základní 

školy? 

Co se týče kladů, opět rodiče vyzdvihovali jednoznačně individuální přístup k dítěti 

a vytvoření pěkného vztahu mezi učitelem a dítětem. 

„ Vytvoření vztahu s učitelem (velmi důležité). " 

„ Citlivý přístup k dítěti, vycházení vstříc potřebám dítěte (bude mu chybět). " 

Jako další ze zmíněných bodů je opět více času na práci, využití speciálních 

a alternativních metod a forem práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

jako delší čas na přípravu, předjímání diktátů a pětiminutovek, důkladná příprava na 

písemnou práci, častější opakování. 

„ Více času na každého žáka, individuální přístup umožňující použití speciální 

vzdělávací metody." 

„Individuálnípřístup, škola hrou, inteligentní učitel. " 

A jako poslední byl zmíněn i malý kolektiv žáků ve speciální třídě. 

Jestli se podíváme na nedostatky, tak tam byl zaznamenán pouze jeden a to 

nedostatek děvčat ve třídě. 

„Málo spolužaček" 

Pro objasnění tohoto nedostatku uvádím, že ve speciální třídě byly pouze tři 

děvčata a sedm chlapců. Z toho plyne potřeba většího počtu děvčat ve třídě. 

V kolonce nedostatky byla i odpověď, kterou bych ráda citovala: 
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„Nevinu zda děti (na rozdíl od rodičů) dostatečně ocení výhody speciální třídy 

a individuálního přístupu k nim a nezneužívají toho (občas). " 

5. V čem vidíte největší problém integrace (zařazení do běžné třídy) Vašeho dítěte? 

Jako největší problém v individuální integraci svého dítěte vidí rodiče vyšší počet 

žáků ve třídě a to, že žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nemají dostatek času 

se projevit. Rodiče mají obavy, že ostatní žáci budou rychlejší, průraznější, a tak jejich 

dítě nebude mít šanci alespoň v něčem vyniknout, nebo se jen prosadit a projevit se. 

Další problém vidí v rychlejším tempu probíraného učiva a v kratší době jeho 

procvičování. 

„Hlavně vtom, že všechno hned nepochopí, tak nebude čas jí to sáhodlouze 

vysvětlovat a začnou problémy. " 

„Nebude mít prostor se projevit, utvrdí se a spadne dolů, zhoršení klasifikace. " 

V jednom případě se rodiče obávali o socializaci svého dítěte v rámci nového 

kolektivu, proto lepší objasnění uvádím odpověď. 

„Není průrazný, bojí se, že ho žáci nevezmou a bude odstrčený... musí něčím 

zaujmout např. počítačem." 

V zařazení dítěte do běžné třídy pouze jeden dotazovaný nevidí žádný problém. 

6. Rozhodli byste se zopakovat krok se speciální třídou? 

Každý z respondentů až na jednoho se vyjádřil pro speciální třídu. 

„Ano, důraz na učitelku, která učí moje dítě. " 

„ Určitě ano." 

7. Pokuste se popsat svá očekávání a obavy z přechodu Vašeho dítěte na II. stupeň 

základní školy. 

Co se očekávání týče očekávání, dotazovaní se vyjádřili pouze v tom slova smyslu, 

že jejich děti navážou nové vztahy se svými vrstevníky, budou vznikat nová přátelství 

a zařadí se běžného proudu vzdělávání na základní škole. 

Naváže nové'vztahy a kamarádství bez větších obtíží." 

„ Myslíme si, že je dobře, když děti na II. stupni začnou pracovat v běžné třídě." 

V obavách se opakují již zmiňovaná fakta, a to strach z individuálního přístupu, 

rychlého tempa výuky, způsobu vyučování a velkého počtu žáků ve třídě. Také se 
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objevil zajímavý postřeh rodičů týkající se přístupu učitelů II. stupně k žákům se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Uvádím jeho znění. 

„ Mám obavy z vyššího tempa učení a také z laxního přístupu některých učitelů. " 

„ Hlavně bude moc učení a nevím, jak to zvládneme. " 

„Syn bude překvapen ze zvýšeného tempa ve velkém kolektivu, vyšší nároky na jeho 

osobu, možná i horší prospěch. " 

8. Je Váš syn/dcera dostatečně připraven/a na přechod na II. stupeň a v čem? 

Podle dotazníků si sedm rodičů myslelo, že jejich dítě je připraveno dostatečně. 

„Myslíme, že ano. Naučila se pracovat v kolektivu... " 

Dva rodiče se k nim přidali, ale měli obavu ze sociálních vztahů ve třídě. 

Všech sedm bylo přesvědčeno, že jejich děti byly po vědomostní stránce připraveny 

dobře. Uměly samostatně pracovat, dokázaly se delší čas soustředit na práci a daný úkol 

dotáhnout do konce. Pouze jeden rodič se vyjádřil, že neví a dva to formulovali tak, že 

všechno ukáže čas. 

., Myslíme si, že ano, vše však ukáže průběh školní docházky. " 

Do dotazníku jsem pak přidala další bod, aby rodiče měli možnost vyjádřit se 

k tomu, co by popřípadě ještě chtěli sdělit. Doufala jsem, že se třeba touto cestou 

dozvím nové informace nebo zajímavé názory, na které nebyl v dotazníku a na třídních 

schůzkách dostatek prostoru. Proto cituji některá stanoviska rodičů. 

„Je škoda, že ne všechny děti, které to potřebují, mají možnost navštěvovat 

speciální třídy." 

„ Ve vytvoření speciálních tříd by se mělo pokračovat i v budoucnu...je škoda, že na 

této škole se speciální třída již neotvírá. Určitě je dost dětí, které by to 

potřebovalo." 

„Jsem ráda, že speciální třídy existují, dceři to posílilo sebevědomí... " 

Jeden z rodičů se vyjádřil i ve smyslu spokojenosti svého dítěte. 

„ ...přála bych si, aby takhle spokojená ze školy chodila i nadále. " 
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3.5 Analýza dat z 2. dotazníku s rodiči žáků ze speciální třídy 

1. Kolik času trávíte s dítětem přípravou na vyučování? 

Všichni dotazovaní se vyjádřili, že jim společná příprava na vyučování trvá jednu, 

někdy dvě hodiny denně. Vše záleží dle rozvrhu předmětů na druhý den. 

„1-2 hodiny podle potřeby. " 

2. Co mu jde ve škole nejlépe a v čem nemá vůbec žádné problémy, můžete to 

zdůvodnit? 

Dva z rodičů se vyjádřili v tom duchu, že děti nemají problémy v hudební, výtvarné 

a tělesné výchově vzhledem k minimální přípravě a nárokům na zvládání zkušeností 

a dovedností v daném předmětu. 

„Nejlépe jdou „ výchovy", není to tak těžké a potřebuje minimální přípravu. " 

Další dva napsali předměty, které jejich dítě zajímají a mají k nim kladný vztah. 

„Nejlépe mu jdou předměty - Fyzika, Zeměpis, Rodinná výchova. Jde o předměty, 

které ho baví a zajímají." 

„ Bez problémů je výuka výpočetní techniky a matematiky. Jsou to předměty, které 

syna baví a tak mu vstřebávání nových vědomostí nečiní problémy. " 

Poslední dva dotazovaní neviděli ani v jednom předmětu obtíže se zvládáním, 

naopak byli velice spokojeni s tím, jak to jejich dítě zvládá. 

„Zatím v žádných předmětech nemá problémy a nejlépe mu jde matematika. " 

3. V čem má podle Vás největší obtíže a proč? 

Pět z dotazovaných se shodlo na obtížích v českém jazyce a z toho dva ještě i na 

problémech v matematice. 

„ V českém jazyce vzhledem ke svým dispozicím. " 

., Český jazyk - snížená vnímavost. " 

„Jak se dalo čekat vČJ a M. V matematice to je jakž takž, ale je pomalá, tak 

nestačí dopočítávat a v českém jazyce - sloh a psaní asi neslyší... " 

Dva žáci neměli obtíže ani v jednom z vyučovaných předmětů. 

„ Zatím žádné." 
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4. Pokuste se, prosím, popsat, jak zvládl Váš syn/dcera přechod ze speciální do 

běžné třídy. 

Všichni z dotazovaných se domnívali, že jejich děti zvládly přechod na II. stupeň 

bez větších problémů a obtíží. 

„ Přechod ze speciální třídy zvládli úspěšně. " 

„ Dobře zvládá učení na II. stupni. " 

„ Přechod zvládl z našeho pohledu bez problémů, zatím je ve třídě spokojený a je 

spokojen i s vyučujícími učiteli. " 

„ Zatím bez větších problémů. Vadí jí střídání učitelů, velký kolektiv, ale jde to. 

Akorát jí vadí, že se musí pořád učit... " 

Pouze jednomu chlapci, který přešel na II. stupeň do školy v místě bydliště, bylo 

první měsíc moc smutno po spolužácích a po třídní učitelce. 

„ První měsíc se mu stýskalo, teď už si zvykl. " 

5. Bylo Vaše dítě dostatečně připraveno na přechod na II. stupeň a v čem? 

Podle všech dotazovaných byli žáci dostatečně připraveni na II. stupeň ve všech 

předmětech. 

„ Dle našeho názoru byl syn připraven dobře, což bylo zásluhou dobré přípravy na 

I. stupni". 

„Ano, byl připraven na zrychlenější tempo. " 

Hlavně se žáci naučili samostatně pracovat, plnit zadané úkoly a být v hodinách 

aktivní. Z I. stupně měli vypěstované dobré návyky. 

4. Závěry praktické části 

Výsledky mé případové studie nelze zobecnit. Měla jsem k dispozici jen malý 

výzkumný vzorek. Proto se vyjádřím pouze k dílčím cílům výzkumu. 

Většina dotazovaných žáků měla obavy a projevovala nejistotu z toho, co je 

čekalo na II. stupni ZŠ. Jejich obavy se nenaplnily, protože se hned od začátku se 

spolužáky velice rychle spřátelili. To, že se většina dětí dostala společně do jedné třídy, 

bylo pro žáky mnohem lehčí a velice pozitivní. Drželi při sobě a vzájemně si pomáhali. 

Jen dva z nich se hned od začátku snažili oddělit od dětí ze speciální třídy. Bylo až 
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neuvěřitelné, jak se žáci dobře zařadili do kolektivu ostatních dětí a velice rychle si 

zvykli na větší kolektiv. 

Žáci, kteří byli zvyklí na systematickou domácí přípravu, zvládli přechod a nároky 

vyššího stupně bez výraznějších obtíží. Naproti tomu, kde domácí příprava na 

vyuěování pokulhávala, se začaly objevovat potíže s náročností učební látky. Žádný 

z dotazovaných neměl obavy z učitelů II. stupně. Čím déle žáci navštěvovali II. stupeň, 

tím více se jim tam líbilo. Byla to pro ně obrovská změna, nejen že přešli ze speciální 

třídy do třídy běžné, ale i na II. stupeň ZS. Měli to mnohem těžší než jejich vrstevníci 

zběžných tříd. Většinou celý I. stupeň absolvovali ve speciální třídě a byli určitým 

způsobem odděleni od ostatních žáků. 

Většina učitelů se vyjádřila, že nevidí žádný rozdíl mezi připraveností žáků 

z běžných tříd a žáků ze speciální třídy. Všichni pedagogové jednoznačně pozitivně 

hodnotili celkovou připravenost žáků na další vzdělávání. 

Na základě rozhovoru s učiteli jsem zjistila, že povědomí učitelů o integraci 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami není na příliš dobré úrovni. Všichni 

dotazovaní si uvědomovali nedostatečnou připravenost učitelů na danou problematiku. 

Přikláněli se k myšlence dalšího vzdělávání na odborných seminářích a konzultací 

s pracovníky speciálně pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických 

poraden. Úplně zavrhli další studium na vysoké škole v oboru speciální pedagogiky, 

i když si všichni myslí, že příprava na integraci z jejich strany je nedostačující. Podle 

nich by měli studenty na vysokých školách na danou problematiku více připravit. 

Někteří pedagogové nejeví zájem se integrací vůbec zabývat. Zde je třeba s pomocí 

speciálních pedagogů směřovat učitele na vhodné vzdělávací kurzy, ve kterých se 

pedagogové dozvědí co nejvíce o problémech dětí s postižením. 

Podle své vlastní zkušenosti musím podotknout, že existuje i další vzdělávání na 

vysokých školách týkající se přímo problematiky integrace žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Vše však záleží na ochotě učitelů se nadále vzdělávat. Ovšem 

na druhé straně se učitelé velice rychle naučili učit děti s postižením. Zajímali se jejich 

o předchozí vzdělávání na I. stupni ZŠ a své výukové metody a formy práce částečně 

přizpůsobili žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Velice důležitým faktorem 

integrace je chuť učitele „poprat se" s problémem. Každý učitel by měl umět 
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individuálně pracovat s celou šíří dětské populace a ovládat základní postupy při 

korekci učebních a jiných problémů. Vzdělávání by mělo být především o odhalování 

toho, co žák umí a zná. Pro učitele to znamená překonat univerzální schéma 

vyučovacího procesu a změnit neměnné struktury vyučovacích hodin a metod práce. Jak 

je podle výše zmíněného rozhovoru s učiteli patrné, tak i jediný rozhovor na toto téma 

je podnítil k tomu, aby se o problematiku začali zajímat. Sami učitelé přiznali, že je pro 

ně lepší, když děti zůstanou ve speciální třídě a neintegrují se do běžných tříd. Učitelé 

do té doby neměli žádnou zkušenost s takovým počtem žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. To je vyburcovalo k flexibilitě. Myslím si, jestli učitelům tento 

přístup vydrží, bude tato skutečnost prospěšná oběma stranám. 

Ze zkušenosti vím, že učitelé bojují s vlastními pocity, které vyvolává přítomnost 

dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v jejich třídě. Tato práce klade na učitele 

velké nároky. Vysoký počet žáků ve třídách, chybějící osobní asistenti a asistenti 

pedagogů ve škole ztěžují a zhoršují výuku i zapáleným učitelům. 

Nedílnou součástí této studie byla spolupráce s rodinami sledovaných žáků. Většina 

rodičů bude jistě souhlasit, že rodičovství je málokdy jednoduché. Být rodičem dítěte, 

jehož potřeby jsou vyhraněné, u kterého je potřeba spousta zvláštní výchovné péče, není 

vůbec jednoduché. Pedagogové by měli dobře porozumět tomu, jak se členové rodiny 

vypořádávají se spolužitím s handicapovaným dítětem. Učitelé se musí učit 

interpersonální komunikaci nejen proto, aby vyřešili množství rozličných každodenních 

situací, ale také aby mohli povzbudit rodiče a podpořit jejich úsilí. Rodiče dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami jsou často velmi angažovaní a zainteresováni na 

vzdělávání svých dětí. Potřebují podporu a porozumění zaměstnanců školy a zejména 

pedagogů. 

Dotazovaní rodiče se vyjádřili pozitivně o docházce svého dítěte do speciální 

třídy. Upřednostňovali jednoznačně individuální přístup k dítěti, vhodné metody, 

způsoby výuky a různé formy procvičování učiva. Jako zásadní věc, kterou rodiče 

vyzdvihli, byla osobnost pedagoga ve speciální třídě a vztah učitele k dětem. Rodiče se 

přikláněli k myšlence, že pobyt jejich dítěte ve speciální třídě měl obrovský význam 

hlavně pro další vzdělávání a získání dobrého základu pro život. Žáci se naučili 

pracovat s chybou jako s prostředkem poznání. U některých žáků, kteří měli špatnou 

zkušenost v běžné třídě, to mělo nesmírný význam hlavně pro jejich vztah ke škole 
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a k učení vůbec. Zadanou práci ve speciální třídě předem nevzdávali. S pomocí 

spolužáků se ji snažili dokončit a tak posilovali svoji sebedůvěru. Získali větší 

sebevědomí. Podle vyjádření rodičů se žáci uklidnili a přestali mít odpor ke škole. 

Sledovaní žáci se prospěchově příliš nelišili od žáků z běžných tříd. Ve speciální 

třídě se vytvářela normální školní atmosféra. Děti se necítily odstrčené, nepovažovaly se 

za špatné žáky, ze školy a ze školní práce neměly strach. Pobyt ve speciální třídě 

pomáhal žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nejen postupně překonávat 

obtíže, ale umožňoval jim, aby se ve své třídě mezi svými vrstevníky cítili dobře, 

zažívali úspěch i neúspěch s možností okamžitého individuálního řešení a nápravy. 

Učitelé ve speciální třídě využívali strategie skládačky. Každému žákovi byla 

přidělena práce tak, aby vyhovovala jeho úrovni a schopnosti. Výsledek jeho dílčího 

úkolu byl součástí práce celé skupiny. Každý se cítil důležitým a cenným, protože mohl 

přispět k úspěchu ostatních. Výsledek celé skupiny závisel i na něm samotném. Žáci si 

uměli práci rozdělit tak, aby se každý určitým způsobem podílel na společném úkolu. 

Radili se a učili se mezi sebou navzájem. Byli zvyklí na odlišnosti svých spolužáků 

a vůbec jim to nedělalo potíže. Měli pouze obavu, jak se k nim budou chovat ostatní 

spolužáci z běžných tříd, protože si byli vědomi určité indispozice. Vždyť učení a školní 

práce nespočívala v tom „nachytat žáky na chybách", ale naučit je tomu, co budou 

v životě potřebovat. Jestliže dostali na I. stupni dobrý základ, tak již záleželo jenom na 

nich, zda na něm budou dál stavět, nebo se jim bude bořit přímo pod nohama. 

Jestliže se na problém integrace žáků ze speciální třídy podíváme očima rodičů, 

myslím, že jsou velmi spokojeni, jak jejich děti zvládly přechod ze speciální třídy do 

třídy běžné. Obavy rodičů z většího kolektivu a z přechodu na II. stupeň se 

nenaplnily. Žáci si velmi rychle zvykli na větší kolektiv a nečinilo jim to žádné potíže. 

Našli mezi spolužáky nové kamarády, s kterými se znali nejenom ze společných 

kulturních akcí, ale i ze zájmových kroužků. 

Ani další obava rodičů z nedostatečných příležitostí ve vyučování se 

nenaplnila. Žáci v běžné třídě vynikali aktivitou ve vyučovacích hodinách. Dokázali se 

delší dobu soustředit a svědomitě plnit zadanou práci. Zvládali poskytnuté informace 

zpracovat a prokazovali dovednost spolupracovat na problému a dotáhnout ho do konce. 

Jediná obava, která se potvrdila, byla skutečnost, že dva žáci nestíhali rychlé tempo 

v hodinách matematiky. Jejich pracovní činnost byla pomalejší a nestíhali vypočítat 
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shodné množství příkladů jako ostatní žáci. Jestliže se pokoušeli o rychlejší pracovní 

tempo, bylo to na úkor kvality. Postupně se srovnali a zrychlené tempo jim nepřipadalo 

tak nezvladatelné. 

Rodiče byli nesmírně spokojeni se zapojením svých dětí do běžné třídy na 

II. stupni. Myslím si, že další pokračování ve speciální třídě na II. stupni by po této 

zkušenosti všichni dotazovaní rodiče a žáci odmítli. Podle mého názoru to žáci zvládli 

dobře i proto, že jejich přechod do běžné třídy byl naplánován až na II. stupeň. Byl 

vytvořen nový kolektiv. Setřely se rozdíly mezi žáky ze speciální třídy a žáky z běžné 

třídy. Velkou roli hrála práce třídního učitele a jeho komunikace s žáky. Dokazuje to 

i rozhovor se žáky zmíněný v kapitole 3. 1. Ve čtvrté třídě byl učiněn pokus o integraci 

žáků ze speciální třídy do běžného kolektivu alespoň v některých předmětech. Tato 

forma integrace se v páté třídě neuskutečnila, neboť dětem vůbec nevyhovovala. 

Myslím, že hlavním důvodem byla nepřipravenost dětí z obou tříd a také nedostatečná 

zkušenost učitelů pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Nyní uvádím několik příkladů míry úspěšnosti vybraných žáků při přechodu 

na II. stupeň. Největší problémy se zapojením do běžného proudu vzdělávání měli žáci 

T. K a L. K. se specifickou poruchou chování. Nedokázali svoje chování vzhledem 

k věku kontrolovat a eliminovat. Na II. stupni měli pocit volnosti, neboť učitel s nimi již 

nebyl o přestávce ve třídě a nemohl je v daný moment usměrnit. Postupně se začali 

projevovat nevhodným chováním i v hodinách a upoutávali na sebe pozornost. Většinou 

to končilo zápisem do žákovské knížky. Na konci října již měli napomenutí třídního 

učitele. 

L. K. trpí těžkou poruchou učení. Měl potíže s vnímáním a zpracováním informací. 

Medikamentózní léčba epilepsie mu narušovala schopnost koncentrace. Vyhovovaly mu 

kratší malé úkoly. Na udržení delší pozornosti při práci vyžadoval pestrou skladbu 

úkolů nebo učební činnosti založené na vzájemné pomoci se spolužákem. Na II. stupni 

měl problémy s plněním úkolů. Nedokázal se soustředit při výkladu nového učiva. Zde 

již nebylo možné se mu tolik individuálně věnovat, znovu mu učivo v hodině 

vysvětlovat a při tak vysokém počtu žáků sledovat, zda plní zadaná cvičení. 

Největší problém nastal u dívenky s DMO a dyskalkulií. Na I. stupni měla redukci 

učiva z matematiky. Na II. stupni trvalo dva měsíce, než se sladily požadavky učitelky 

matematiky s potřebami žákyně. 
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Potěšující pro mne byla skutečnost, že žák H. M. byl na základě přijímacího řízení 

přijat do výběrové třídy se zaměřením na výpočetní techniku. Jednalo o chlapce 

s hypokinetickým syndromem a se špatnou sociální adaptací. Sám se vyjádřil, že je 

spokojený a nevidí žádný rozdíl mezi výukou na I. stupni a nynějším vyučováním. 

Dokonce je spokojenější, protože získává více informací a nových poznatků hlavně 

v humanitních předmětech. Podle vyjádření učitelů nebyl ani v nejmenším důvod 

k jakémukoliv znepokojení, právě naopak z něho byli učitelé naprosto nadšeni. Poměrně 

brzy se přizpůsobil v běžné třídě. 

Jak je vidět z výše uvedených příkladů žáci s menšími nebo s většími problémy 

přechod do běžné třídy zvládli. 

V případové studii, kterou jsem uvedla v praktické části, se mi podařilo potvrdit 

moje předpoklady. První domněnkou bylo, že žákům a jejich rodičům skupinová 

integrace na I. stupni vyhovovala nejvíce, ale individuální integraci by neodmítali. 

I druhý předpoklad se ukázal pravdivý. Učitelé II. stupně integraci moc nevítali. Jednou 

z příčin byla i nedostatečná odborná připravenost pedagogů na práci s žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 
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Závěr 

Na předchozích stránkách jsem se pokusila přiblížit problematiku integrace žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole. V teoretické části jsem se 

věnovala nejen obecné teorii integrace, ale zaměřila jsem se i na specifiku primární 

školy a na věkové a individuální zvláštnosti žáků. V praktické části jsem se pokusila 

popsat pocity a očekávání žáků a jejich rodičů z přechodu žáků na II. stupeň základní 

školy. 

Integrace je velice pozitivní jev, který je v současné době nezbytný. Nicméně je 

jasné, že bude nutno stále působit na společnost, aby byla ochotna plně přijmout žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami mezi sebe. Je sice pravda, že společnost se stává 

vůči handicapovaným stále otevřenější, avšak i zde jsou stále patrné jisté hranice. 

Pod pojmem integrace je třeba chápat vztah k postiženým jako výraz tolerance 

k odlišnosti, respektování individuality, jako výraz vnitřní kvality člověka i celé 

společnosti. Bude-li společnost, včetně jejich jednotlivých členů schopna překročit 

konvence a stereotypy, nebude postižený vnímán pouze pod zorným úhlem postižení, ať 

už s odmítáním nebo se soucitem. Předsudky a stereotypní vnímání druhého je možné 

překonat působením na společnost a její členy především rozbitím bariér, které dělí 

postižené od ostatní společnosti. 

Mluvíme-li o působení na společnost za pomoci odborné veřejnosti, myslíme tím 

lidi, kteří budou s dítětem pracovat. Školská integrace je prvním článkem tohoto 

působení. Neboť všechny děti potřebují individuální přístup - speciální péči. Integrace 

není problematikou dítěte, ale problémem společnosti při vytváření podmínek 

umožňujících všem žákům hodnotným způsobem se zapojit do práce, rozvíjet svou 

osobnost a vzájemně si pomáhat při vzdělávání. Všechny děti mají právo na vzdělání v 

pravý čas a způsobem, jaký jim vyhovuje. 

Byla bych ráda, kdyby moje práce usnadnila cestu těm, kteří se potýkají s integrací, 

ať už ve své práci n e b o jenom ve svých myšlenkách. Mně samotné to přineslo nadhled, 

zkušenosti a poznatky, na základě kterých se v budoucnosti pokusím o vytvoření 

inkluzivního prostředí vhodného pro integraci. 
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Příloha č. 1 

1. otázky z rozhovoru se žáky 

První okruh: 

1. Na co se těšíš, když jdeš do školy? 

Druhý okruh: 

2. Přemýšlel jsi o tom, proč chodíš do speciální třídy? 

3. Pamatuješ si na to, jak jsi chodil ve čtvrté třídě na vlastivědu a přírodovědu do běžné 

třídy? 

4. Máš tedy určité zkušenosti s běžnou třídou i se speciální. Dovedeš říci, co ti více 

vyhovuje běžná nebo speciální třída? 

5. Z jakého důvodu se ti líbí speciální/běžná třída? 

6. Chtěl bys, aby tvoje třída pokračovala ve stejném složení i na II. stupni, nebo bys 

raději přešel do běžné třídy? 

Třetí okruh: 

7. Příští rok tě čeká změna, budeš už chodit na II. stupeň a to ještě do běžné třídy. Co ti 

půjde nejlépe a v čem nebudeš mít vůbec žádné problémy? 

8. Z čeho máš největší obavy z učitelů, učiva, ze spolužáků? 

9. Těšíš se na II. stupeň? 



Příloha č. 2 

2. otázky z rozhovoru se žáky 

První okruh: 

1. Na co se těšíš, když jdeš do školy? 

Druhý okruh: 

2. Máš již určité zkušenosti z běžné třídy na II. stupni, ale i ze speciální třídy na I.stupni. 

Dovedeš zdůvodnit, proč ti vyhovuje běžná nebo speciální třída? 

3. Chtěl bys, aby tvoje bývalá třída pokračovala ve stejném složení i na II. stupni, nebo 

bys raději zůstal v běžné třídě? 

Třetí okruh: 

4. Tenhle rok už chodíš na II. stupeň a to ještě do běžné třídy. Co ti jde nejlépe a v čem 

nemáš vůbec žádné problémy, myslím tím ve škole? 

5. Z čeho máš zatím největší obavy na II. stupni, z učitelů, učiva nebo spolužáků? 

6. Jsi spokojenější v běžné třídě než ve speciální a v čem? 



Příloha č. 3 

Otázky z rozhovoru s učiteli 

První okruh: 

1. Co si myslíte obecně o integraci? 

2. Který žák podle Vás patří do skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami? 

Druhý okruh: 

3. V čem vidíte pozitiva a v čem negativa integrace žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami v základní škole? 

4. Souhlasíte nebo nesouhlasíte se segregací žáků do speciálních škol podle druhu 

postižení? Zdůvodněte proč? 

Třetí okruh: 

5. Jaká je podle Vás připravenost učitelů na integraci žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami? 

6. Co by Vám pomohlo v lepší připravenosti pro práci s integrovanými žáky? 

7. Bylo Vám nabídnuto, nebo jste sám projevil zájem pracovat s dětmi se speciálními 
vzdělávacími potřebami a proč? 

8. Jakou konkrétní odbornou pomoc při integraci žáka do Vaší třídy očekáváte a od 

koho? 

• od školy 

• PPP formou odborných konzultací 

• s psychologem a speciálním pedagogem při tvorbě IVP 

9. Co jako učitel považujete za nezbytnou podmínku úspěšnosti integrace? 

a. materiální zabezpečení 

b. snížení počtu žáků ve třídě 

c. snížení počtu hodin učitele a zbývající hodiny věnovat přípravě pro 

integrovaného žáka a jeho asistenta 

d. chuť učitele 

e. zkušenosti 

f. studium na vysoké škole - obor speciální pedagogika 



10. V literatuře se dozvídáme o velikých výhodách integrace nejen pro lidi s postižením, 

ale také pro lidi intaktní. Co to přinese Vám? 

Čtvrtý okruh: 

11. V čem tkví připravenost nebo nepřipravenost žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami na druhý stupeň? Uveďte oblasti, ve kterých jsou žáci vyhovující 

a nevyhovující. 



Příloha č. 4 

1. dotazník pro rodiče 

První okruh: 

1. Co si myslíte o integraci (začlenění) dětí se speciálními vzdělávacími potřebami? 

Druhý okruh: 

2. Jaký mělo smysl, že Váš syn/dcera chodil/a do speciální třídy? 

3. Zaznamenali jste rozdíl, kdy Vaše dítě bylo zařazeno (ve čtvrté třídě) do běžné třídy 

na dva předměty (přírodověda a vlastivěda) a jaký? 

4. Uveďte klady a nedostatky vzdělávání Vašeho dítěte ve speciální třídě základní 

školy? 

5. V čem vidíte největší problém integrace (zařazení do běžné třídy) Vašeho dítěte? 



Třetí okruh: 

6. Rozhodli byste se zopakovat krok se speciální třídou? 

7. Pokuste se popsat svá očekávání a obavy z přechodu Vašeho dítěte na II. stupeň 

základní školy. 

8. Je Váš syn/dcera dostatečně připraven/a na přechod na II. stupeň a v čem? 

9. Jestli máte potřebu něco sdělit, napište svoje připomínky. 

Děkuji Vám za spolupráci! 

Ingrid Šindléryová 



Příloha č. 5 

2. dotazník pro rodiče 

První okruh: 

1. Kolik času trávíte s dítětem přípravou na vyučování? 

2. Co mu jde ve škole nejlépe a v čem nemá vůbec žádné problémy, můžete to 
zdůvodnit? 

3. V čem má podle Vás největší obtíže a proč? 

Druhý okruh: 

4. Pokuste se, prosím, popsat, jak zvládl Váš syn/dcera přechod ze speciální do běžné 

třídy. 

5. Bylo Vaše dítě dostatečně připraveno z I. stupně na přechod na II. stupeň a v čem? 

6 Jestli máte potřebu nčco sdčlit, napište svoje připomínky. 

Děkuji Vám za spolupráci! 

Ingrid Šindléryová 


