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Resumé: 

Závěrečná bakalářská práce se zabývá zajištěním podmínek plnohodnotné 

integrace zdravotně postiženého dítěte do jednotřídní mateřské školy. Teoretická část 

objasňuje nutnou spolupráci rodiny, pedagogů i ostatních zaměstnanců školského 

zařízení, odborníků ze speciálně pedagogického centra, zřizovatele a příslušného 

krajského úřadu a logopeda, docházejícího do mateřské školy. Poukazuje na nutnost 

znalosti platné legislativy týkající se integrace. Zdůrazňuje také, jak důležitý je 

tolerantní přístup rodičů zdravých dětí navštěvujících mateřskou školu. Tyto dílčí 

problémy však musí zastřešovat dokonalá řídící schopnost ředitele mateřské školy. Pro 

zvládnutí postupu integrace je velice přínosné sestavení myšlenkové mapy, vyjadřující 

co vše souvisí s tímto procesem z pohledu manažera školy. Praktickým výstupem bylo 

zjištěno, jak na integraci pohlížejí ředitelé jednotřídních mateřských škol z různých 

krajů České republiky. Integrace je náročný proces vyžadující naplnění mnoha 

obtížných skutečností, ve výsledku je však velmi smysluplná a obohacuje všechny 

zúčastněné. 

Summary: 

This bachelor thesis describes conditions for full integration of physically 

handicapped children into one-class kindergarten. The theoretical part deals with the 

necessity of cooperation among family members, pedagogues and other employees of 

the educational institution, specialized pedagogical centre workers, regional authorities 

and speech therapists. The need of knowledge about current integration legislative is 

underlined. Furthermore, the tolerant attitude of parents of healthy fellow classmates is 

emphasized. However, the aforementioned particular challenges must be supported by 

perfect management by the kindergarten principal. For successful accomplishment of 

the integration process, it is very helpful to have built an "inner scheme" involving all 

necessary steps. In practical part of the thesis, the opinions about integration were 

collected among one-class kindergarten principals in different regions of the Czech 

Republic. The integration is a demanding process accompanied with challenges on 

many levels. In the end, however, it turns out to be very meaningful and fulfilling 

experience for everyone involved. 
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1 Úvod 

Z důvodu narůstající poptávky rodičů dětí s handicapem, stojí ředitelé stále 

častěji před rozhodnutím, zda je vhodné zařadit zdravotně postižené dítě do 

heterogenního prostředí jednotřídní mateřské školy. Nabízí se otázka, za jakých 

podmínek je možné přijmout zdravotně postižené dítě do třídy, ve které probíhá 

vzdělávání dětí od dvou do šesti let. Práce „Integrace zdravotně postiženého dítěte do 

jednotřídní mateřské školy“ se zabývá specifickým prostředím uvedeného zařízení a na 

základě poznatků získaných praxí, poukazuje na skutečnosti, které by při špatné 

organizaci a vedení mohly vést k situaci, kdy by se integrace zdravotně postiženého 

dítěte mohla stát škodlivou jak pro děti zdravé, tak pro děti se znevýhodněním. Cílem 

práce je zajistit podmínky plnohodnotného zařazení zdravotně postiženého dítěte do 

jednotřídní mateřské školy. Praktická část je zaměřena na průzkum zájmu o integraci 

zdravotně postižených dětí do jednotřídních mateřských škol v jednotlivých krajích ČR 

ze strany ředitelů a zjištění co je příčinou obav z integrace. Praktickým přínosem 

bakalářské práce je metodická podpora pro ředitele jednotřídních mateřských škol při 

záměru integrovat zdravotně postižené dítě, postavená na zkušenostech z praxe. Práce 

se dotýká problémů z oblasti výchovně vzdělávací - vytváření individuálního 

vzdělávacího plánu, tvorba školního vzdělávacího plánu s přihlédnutím k integraci, 

oblasti právní - dodržování platné legislativy, ekonomické - zajištění financí pro 

asistenta pedagoga, řízení - personální zajištění funkce asistenta pedagoga, plánování i 

školského managementu - SWOT analýza, myšlenková mapa, spolupráce, řízení 

pedagogického procesu i řízení lidí. 



Integrace zdravotně postiženého dítěte do jednotřídní mateřské školy 

- 9 - 

2 Integrace 

2.1 Pojetí integrace 

Pojem integrace chápeme jako „spolužití postižených a nepostižených při 

přijatelně nízké míře konfliktnosti vztahů těchto skupin.“ 1 V současné době se však 

stále více v souvislosti s integrací objevuje pojem inkluze, který znamená nikdy 

nekončící proces, ve kterém se lidé s postižením mohou v plné míře zúčastňovat všech 

aktivit společnosti, stejně jako lidé bez postižení. Inkluze – „přijetí“ a zapojování lidí 

s handicapem do společnosti je úkolem a výzvou. 

2.2 Význam integrace zdravotně postiženého dítěte do běžné skupiny dětí 

Cílem integrace je seberozvíjení, motivace k získávání dovedností k navazování 

kontaktů a vztahů s ostatními dětmi. Integrace má také zesílit pocity vlastní hodnoty u 

dětí s postižením, je velkou příležitostí pro utváření pozitivních vztahů mezi dětmi 

zdravými a dětmi zdravotně postiženými.  Jde o vzájemné přizpůsobení na základě 

porozumění specifiky vlastních odlišností a podobností potřeb. Společná výchova 

umožňuje postiženému dítěti získávat pozitivní vztah ke zdravým dětem, akceptovat své 

postižení a také mu pomáhá snadněji se prosadit ve skupině. Zdravým dětem společná 

výchova přináší možnosti vyzkoušet si solidaritu s vrstevníky, poznání, že osobnostní 

odlišnosti jsou přirozené. Při každodenním setkávání zdravé děti poznávají svoje 

zdravotně znevýhodněné kamarády jako plnohodnotné členy jedné mateřské školy, učí 

se chovat k těmto dětem, pomáhat jim, respektovat jejich odlišnosti. 

                                                           
1
 Jesenský, J.: Kontrapunkty integrace zdravotně postižených, Praha IBNS 1995 
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3 Platné právní p ředpisy p ři integraci zdravotn ě 
postiženého dít ěte do mate řské školy 

3.1 Základní právní předpisy 

Zákony: 

Zákon č.49/2009 Sb., kterým se mění zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, 

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

Zákon č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících  

Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Nařízení vlády: 

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, výchovné, 

přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti 

pedagogických pracovníků  

Vyhlášky: 

Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění Vyhlášky 

č.43/2006 Sb.  

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

poradenských zařízeních.  

Vyhláška č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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4 Asistent pedagoga 

Asistent pedagoga je pedagogický pracovník, který vykonává přímou 

pedagogickou činnost ve třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené pro děti a žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání a žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami formou individuální integrace. Funkce asistent 

pedagoga je podpůrná služba dětem, žákům nebo studentům se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Asistent pracuje vždy pod metodickým vedením pedagoga, 

který zodpovídá za průběh a výsledky vzdělávání. 

4.1 Personální zajištění funkce asistenta pedagoga 

Funkci asistenta pedagoga zřizuje ředitel školy se souhlasem krajského úřadu na 

základě § 16 odst. 9 a 10 zákona č. 561/2004 Sb., a v souladu s § 20 zákona č. 563/2004 

Sb., a § 7 vyhlášky č. 73/2005 Sb. Ředitel při získávání pracovníků do funkce AP 

využívá různých možností: 

� spolupráce s odborem školství, mládeže a sportu příslušného krajského úřadu 

� kontaktů s úřadem práce 

� inzerce (regionální tisk, Učitelské noviny, místní vývěsky…) 

� vyhlášení konkurzu 

� kontakty na pedagogy – aktivní důchodce, studenty 

� spolupráce se zákonnými zástupci zdravotně postiženého žáka 

� využití stávajících zaměstnanců školy 

Při výběru pracovníka do funkce asistenta pedagoga vychází ředitel školy ze 

specifických vzdělávacích potřeb dětí se zdravotním postižením a z konkrétních 

podmínek školy. Výběr a ustanovení funkce asistenta pedagoga se doporučuje 

realizovat nejpozději s přijetím žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.  

4.2 Platové zařazení asistenta pedagoga 

Ve školách zřizovaných státem, krajem, obcí a svazkem obcí se v souladu 

s ustanovením § 123 odst. 2 Zákoníku práce, uskutečňuje podle nejnáročnějších 
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požadovaných činností. Platové zařazení je možné od 4. do 8. platové třídy podle 

požadavků školy nebo školského zařízení a náročnosti vykonávané práce. Asistent 

pedagoga je pedagogickým pracovníkem, proto mu náleží platový tarif podle přílohy č. 

2, nařízení vlády č. 330/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 8 týdnů dovolené. 

Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti stanoví asistentu pedagoga ředitel školy 

podle přílohy Nařízení vlády č.75/2005 Sb., v rozsahu 20 až 40 hodin týdně podle 

potřeby školy. 

4.3  Pracovní náplň asistenta pedagoga 

Konkrétní pracovní náplň práce, rozsah a rozpis jednotlivých činností pro AP 

stanoví ředitel školy na základě podkladů a doporučení školského poradenského 

zařízení, na základě skutečných potřeb žáka a na základě podmínek školy. Pracovní 

náplň asistenta pedagoga v jednotřídní mateřské škole viz příloha č.12.4. 
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5 Úloha ředitele jednot řídní mate řské školy p ři 
integraci zdravotn ě postiženého dít ěte 

5.1 Působnost ředitele školy 

Ředitel je statutárním zástupcem organizace. Působí v oblasti strategie řízení, 

personálního řízení, finančního řízení, materiálního vybavení, řízení výchovy a 

vzdělávání a v oblasti externích vztahů. Odpovídá za BOZP,požární ochranu a ochranu 

životního prostředí. V jednotřídní mateřské škole jsou kompetence ředitele specifické 

tím, že je zde zaměstnán nízký počet zaměstnanců a proto není možné delegovat 

pravomoci v takové míře jako na vícetřídních zařízeních. Také úvazek přímé výchovné 

práce ředitele je vysoký (24 hodin týdně). 

5.2  Význam plánování 

Integrace i inkluze jsou velmi závažné akty, které nelze brát na lehkou váhu. 

Obnáší zapojení mnoha subjektů a znalost problematiky týkající se integrovaného 

dítěte. Proto nelze tuto činnost uskutečnit bez zodpovědného plánování. Prvotní plán 

vytváří ředitel školy, který dále zapojuje do jeho dotváření ostatní zaměstnance a externí 

spolupracovníky. Ředitel jednotřídní mateřské školy tvoří školní vzdělávací program, ve 

kterém je při plánování nutno zohlednit vztahově složité prostředí dětí různých 

věkových kategorií a specifické potřeby zdravotně postiženého dítěte. Musí se zde 

objevovat velká nabídka činností určených pro jednotlivé věkové skupiny i individuální 

vzdělávací plán pro integrované dítě. Složité je také naplánování rozložení přímé 

výchovné činnosti pedagogických pracovníků účastnících se na výchově a vzdělávání 

dětí v heterogenní skupině. Téměř nepostradatelnou se jeví SWOT analýza a 

myšlenková mapa, která řediteli pomůže zmapovat vše, co se týká integrace a umožňuje 

systematický postup při smysluplné integraci zdravotně postiženého dítěte. SWOT 

analýza je metoda, pomocí které je možno identifikovat silné (Strengths) a slabé 

(Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), spojené s určitým 

projektem. Je součástí strategického plánování.2 

 

                                                           
2
 Wikipedia.org 
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5.3 SWOT analýza pro plánovanou integraci v jednotřídní mateřské škole 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

HROZBY PŘÍLEŽITOSTI 

 

 

 

 

 

 

• Nízký počet dětí 

• Stálý kolektiv zaměstnanců 

• Rodinné prostředí 

• Velká zahrada 

• Vstřícný přístup zřizovatele 

• Vstřícný přístup KÚ 

• Chuť zaměstnanců učit se něco 

nového 

 

• Nízký počet zaměstnanců 

• Prostorové řešení jednotřídní 

mateřské školy 

• Heterogenní třída 

• Problematické dopravní spojení 

• Nízký úvazek přímé pedagogické 

činnosti ředitele školy (10 hodin 

provozu MŠ – s druhou učitelkou 

nedochází k překrývání) 

• Nezkušenost s obsazováním 

týmu souběžně působících 

pedagogů v jedné třídě 

• Nejasně stanovené kompetence 

souběžně působících pedagogů 

• Zařazení nevhodného a 

nekvalifikovaného asistenta 

pedagoga 

 

• Zviditelnění venkovské JMŠ 

• Další spolupráce se speciálně 

pedagogickým centrem 

• Naučit se něco nového 

• Vytvoření podmínek pro úspěšnou 

integraci zdravotně postiženého 

dítěte 

• Děti i pedagogové se naučí přijímat 

jedince s odlišností  
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5.4 Myšlenková mapa 

Velice přínosným krokem pro ředitele jednotřídní mateřské školy, který se 

rozhodne integrovat zdravotně postižené dítě je vytvoření „myšlenkové mapy“. 

Uspořádá si jednotlivé kroky, které souvisí s aktem integrace. „Myšlenkovou mapu“ je 

vhodné tvořit s patřičným předstihem a doplňovat další činnosti, které je nutné zajistit 

pro kvalitní integraci zdravotně postiženého dítěte. 

INTEGRACE 

zdravotně 

postiženého 

dítěte v JMŠ 

Spolupráce s 

SPC 

Zajištění AP Oslovení Úřadu 

práce 

Schůzka s rodiči ZPD 

Oslovení zřizovatele Dotazník pro rodiče 

zdravých dětí docházejících 

do JMŠ 

Žádost na KÚ o povolení 

zřízení funkce AP 

IVP ZPD 

Finanční zajištění AP – 

platové zařazení 

Vyhovují stávající prostory 

JMŠ úspěšné integraci? 

Pracovní náplň AP 

Porada s AP a učitelkou JMŠ  

- ujasnění kompetencí 

Porada s provozními 

zaměstnanci 
Zajištění a studium odborné 

literatury 

ŠVP  - úpravy s přihlédnutím 

k potřebám ZPD 

Získat dokumentaci ZPD 

(odborné pracoviště) 

Zkušební týden se 

ZPD 

Plán 

spolupráce 

s SPC 

Seznámení se 

záměrem integrovat 

Stanovení rozsahu 

přímé výchovné 

činnosti AP 
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5.5 Finanční zajištění asistenta pedagoga 

Ředitel školy určí ve spolupráci se speciálně pedagogickým centrem dobu 

vhodnou pro pobyt dítěte v mateřské škole a stanoví výši přímé vyučovací povinnosti 

pro asistenta pedagoga. Podle pracovní náplně a dosaženého vzdělání, zařadí asistenta 

pedagoga do 4. - 8. platové třídy, odpovídajícího stupně a požádá příslušný krajský úřad 

o přidělení potřebné částky na financování funkce asistenta pedagoga ze státního 

rozpočtu.  
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6 Zdravotn ě postižené dít ě v jednot řídní mate řské 
škole 

6.1 Předškolní vzdělávání v jednotřídní mateřské škole 

Výchova a vzdělávání se uskutečňují podle Rámcového vzdělávacího programu 

pro předškolní vzdělávání. Více než jinde, je v heterogenní skupině jednotřídní 

mateřské školy nutno brát zřetel na individualizaci, tzv. osobnostně orientovaný model 

výchovy a vzdělávání. Jedná se o výchovu a vzdělávání, která je zaměřena na dítě, jeho 

potřeby, schopnosti i specifické odlišnosti. Je nutné mít na paměti, že se u dětí stejného 

věku neuskutečňují předpokládané sekvence ve stejné době. Každé dítě je nositelem 

charakteristické struktury inteligence, vloh a schopností. V jednotřídní mateřské škole 

se osvědčilo plánování podle teorie o „rozmanitých inteligencích“, kterými se zabývá 

americký výzkumník H. Gardner. Podle Gardnera má každý člověk minimálně osm 

inteligencí, které uplatňujeme při řešení situací každodenního života. V tomto modelu 

vzdělávání je do popředí stavěna individualita každého dítěte. Úkolem učitelky je 

vytvářet takové podmínky k rozvoji a učení dítěte, které respektují jeho zájmy, potřeby 

a schopnosti. Při plánování integrovaného bloku, ať již dlouhodobého nebo 

krátkodobého, připravuje učitelka hry a činnosti, které rozvíjí všech osm inteligencí. Ze 

vzniklé nabídky si každé dítě vybere činnost, která ho zajímá. Protože jsou zapojeny 

děti ve věkově smíšené třídě, můžeme pozorovat, že si čtyřleté dítě vybere činnost, 

kterou nezvládne předškolák. Dochází tak k větší samostatnosti dětí, učitelce tím vzniká 

větší prostor věnovat se dětem, které potřebují zvýšenou péči. Toto vzdělávání je velmi 

náročné na přípravu učitelky, protože musí vytvářet různé stupně obtížnosti 

naplánovaného úkolu, aby se mohl zapojit co největší počet dětí. Samozřejmým a 

nutným prvkem plánování je zodpovědná a pravdivá evaluace tematických celků, ať již 

vzhledem ke klíčovým kompetencím či k dílčím cílům RVP PV, ze které vychází 

podklady pro další práci s dětmi. „Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může 

vytvořit takové podmínky, v nichž se dítě naučí něco samo.“3 

                                                           
3
 Steen Larsen 
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6.2 Vztah pedagoga a ostatních zaměstnanců mateřské školy ke 
zdravotně postiženému dítěti 

„Učitelé mají být moderátory aktivního učení svých žáků, nikoliv jen nalévat do 

nich vědomosti.“4 Pedagogové účastnící se integrace (inkluze) musí být podrobně 

seznámeni s problematikou postiženého dítěte. Na integrované dítě není vhodné 

pohlížet jako na nemocného, ale snažit se vytvořit podmínky pro maximální splynutí 

s kolektivem zdravých dětí, k tomu musí být učitel vybaven vysokou dávkou empatie. 

Učitel spolupracuje s asistentem pedagoga, společně se účastní plnění a dotváření 

individuálního vzdělávacího plánu. 

Provozní zaměstnanci (zejména paní kuchařka) jsou v jednotřídní mateřské škole 

zpravidla v pozici „tety“, která pomáhá hlavně při prvcích sebeobsluhy a hygieny. U 

integrovaných dětí jsou velmi oblíbené a vyhledávané – vytvářejí rodinné prostředí. 

6.3 Vzdělávací podmínky pro zdravotně postižené dítě v jednotřídní 
mateřské škole 

Vzdělávání se uskutečňuje na základě individuálního vzdělávacího plánu za 

účasti asistenta pedagoga. Ten spolupracuje s pedagogem MŠ, společně s ním plánuje 

činnosti a zapojení integrovaného dítěte do vzdělávacího procesu s přihlédnutím k jeho 

postižení. Dítě se znevýhodněním se s pomocí asistenta účastní všech denních činností, 

pokud se slučují s jeho postižením. Zdravé děti jsou vedeny k ohleduplnosti, ale zároveň 

ke vstřícnosti a ochotě pomáhat a vcítit se do situace „jiného“ kamaráda. Při 

vzdělávacích činnostech je vhodné využívat piktogramů (vhodné pouze pro děti, které 

nemají postižení zraku), kterým rozumí zdravé i integrované děti. Dále je nutné vytvořit 

prostředí, které je pro dítě maximálně bezpečné - rovné podlahy, schody zajištěné 

zábradlím, bezpečně rozmístěný nábytek, bezpečné a přehledné zařízení zahrady. Do 

tohoto kooperativního řešení problému je vhodné zapojit také rodiče, provozní 

zaměstnance, zřizovatele atd. Asistent pedagoga s handicapovaným dítětem trpělivě plní 

také sebeobslužné a stravovací činnosti. Má dostatek času a prostoru na plnění těchto 

zdánlivě běžných věcí. Využívá vhodné motivace a individuality dítěte. V takovýchto 

okamžicích se uplatní profesionální úsudek a opravdový zájem o dítě. 

                                                           
4
 Lang,G.; Berberichová,Ch.: Každé dítě potřebuje speciální přístup, Portál 1998  
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6.4 Individuální vzdělávací plán 

Individuální vzdělávací plán je klíčovým dokumentem pro odpovídající a odbornou 

výchovu a vzdělávání dítěte se speciálními potřebami. Plán pro individuální vzdělávání 

je prostředkem koordinace toho, co je známo o specifických potřebách a podmínkách 

dítěte a možností školy, aby byl vytvořen smysluplný a plnohodnotný vzdělávací 

program. Na jeho tvorbě se podílí speciálně pedagogické centrum, které integrované 

dítě navštěvuje, pedagog a asistent pedagoga. S IVP jsou seznámeni rodiče zdravotně 

postiženého dítěte. Prvním krokem při tvorbě individuálního plánu je sběr výsledků 

vyšetření, zpráv, testů znalostí a dovedností apod. o integrovaném dítěti. Vytváření 

plánu je dlouhodobý proces, který je neustále upravován podle aktuálních změn a 

potřeb ve vývoji zařazeného dítěte se znevýhodněním. 

Vypracování přínosného individuálního vzdělávacího plánu je závislé na: 

� porozumění silným a slabým stránkám dítěte, jeho potřebám 

� porozumění pro očekávání jeho rodičů 

� jasných a správných informacích obsažených v odborných posudcích dítěte 

� vhodném materiálním a technickém vybavení školy 

� personálním obsazení školy 

� zodpovědné evaluaci, která přináší zpětnou vazbu pro získávání informací o 

jednotlivých oblastech vývoje osobnosti zdravotně postiženého dítěte a 

zařazování činností, vhodných pro další rozvoj dítěte 

Individuální vzdělávací plán ZPD v jednotřídní mateřské škole viz příloha č.12.6. 
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7 Spolupráce 

Kvalitní a smysluplná integrace v jednotřídní mateřské škole je podmíněna 

spoluprácí mnoha subjektů. Pouze při společném aktivním řešení problémů a úkolů 

souvisejících s integrací, lze dosáhnout očekávaného výsledku. 

7.1 Rodiče 

Aktivní účast rodičů na integraci a spolupráce s nimi je jednou ze složek 

úspěšného zařazení handicapovaného dítěte do kolektivu běžné třídy. Je vhodné 

vypracovat plán spolupráce, iniciovat pravidelné schůzky, vzájemně si důvěřovat. 

V jednotřídní mateřské škole je výhodou každodenní styk pedagoga i asistenta s rodiči. 

Přínosné je, když má rodič možnost účastnit se vzdělávacího procesu a sjednotit 

výchovné a vzdělávací prvky v mateřské škole a doma. Učitelky a asistent vytváří pro 

rodiče prostředí důvěry a zodpovědnosti. Rodiče si také přejí mluvit o tématech 

týkajících se postižení jejich dítěte, proto je vhodné vytvářet příležitosti a situace, při 

kterých cítí, že jim je škola otevřená a zajímá se o jejich problém. Pro tyto příležitosti 

jsou vhodné individuální schůzky, ale i společné pracovní dílny pro všechny rodiče, kde 

se rodiče integrovaného dítěte přesvědčí o tom, že jejich dítě bylo přijato do kolektivu a 

jak na celý akt pohlížejí rodiny zdravých dětí. Učitelé i rodiče se potřebují navzájem 

podporovat. Vzájemné nabízení a přebírání spoluzodpovědnosti za různé věci, které 

někdo z nich umí lépe, vede ke zvládání úkolů, které se zdály příliš náročné na čas nebo 

nepřekonatelně těžké. 

7.2 Speciálně pedagogické centrum 

Spolupráce s poradenským zařízením je neopominutelná, protože bez jeho 

doporučení nemůže ředitel školy zažádat o souhlas se zřízením funkce asistenta 

pedagoga. Speciálně pedagogické centrum oslovuje mateřskou školu, zda by byla 

ochotna přijmout zdravotně postižené dítě k integraci. Pro ředitele školy je velmi 

zásadní, pokud má možnost se osobně setkat s pracovníkem poradenského zařízení, 

který jej seznámí s mírou postižení a s rodinnou anamnézou dítěte, pro které hledá 

vhodné prostředí pro integraci (inkluzi) Podle toho, zda je možné ve škole poskytnout 

podmínky pro vzdělávání a výchovu zdravotně postiženého dítěte, se ředitel zařízení 
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rozhodne, zda k integraci přistoupí. Po schůzce s ředitelem školy poradenské zařízení 

zprostředkuje návštěvu rodičů v mateřské škole. Speciálně pedagogické centrum 

zpracovává doporučení, které obsahuje navrhovaný rozsah činnosti asistenta pedagoga a 

návrh jeho pracovní náplně. Účastní se také na tvorbě individuálního vzdělávacího 

plánu, který vychází z potřeb dítěte zjištěných odbornými pracovišti.  

7.3 Krajský úřad 

Krajský úřad uděluje souhlas se zřízením funkce asistenta na základě předložení 

odborných posudků a doporučení poradenského zařízení (zpravidla SPC) Zajišťuje 

přidělení finančních prostředků pro asistenta pedagoga ze státního rozpočtu. Mateřská 

škola prostřednictvím ředitele seznámí zainteresované pracovníky OŠMS příslušného 

krajského úřadu s konkrétními potřebami integrovaného dítěte. Tento krok je vhodný k 

odstranění anonymity. Vždy je však nutné postupovat v souladu se zákonem 

č.101/2000Sb., O ochraně osobních údajů. Pokud dojde ke změně podmínek, na základě 

kterých byl vydán souhlas odboru školství se zřízením funkce AP, škola neprodleně 

písemně oznámí tuto skutečnost odboru školství příslušného krajského úřadu. 

7.4 Zřizovatel 

Zřizovatele je nutné seznámit již se záměrem integrovat zdravotně postižené 

dítě. Vzhledem k tomu, že jednotřídní mateřská škola bývá zpravidla jediná v obci a je 

sledovanou institucí, je užitečné, aby zřizovatel znal kroky, které ředitel školy v procesu 

integrace učinil. Není nutné seznamovat zřizovatele s osobními údaji o dítěti a jeho 

rodině. Je vhodné pozvat zástupce obce (starostu), který se seznámí s integrací přímo ve 

vzdělávacím procesu. Zřizovatel financuje provoz školy, a protože ve většině případů 

mají mateřské školy budovu ve výpůjčce, stará se i o její správu. Obec má zpravidla 

zájem na bezproblémovém chodu své složky (jejím prostřednictvím prezentuje 

občanskou vybavenost obce), a proto obvykle nebývají problémy se zafinancováním 

potřebných úprav. 
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7.5  Logoped 

Logopedickou spolupráci zajišťuje škola pouze tehdy, když je dostupná. Tuto 

službu je možno provozovat v mateřské škole. Kvalifikovaný logopedický pracovník 

může být k dispozici i dětem s vadami řeči, zařazenými v běžném vzdělávacím procesu. 

Zde je vhodné využití klidové místnosti. Přínosem této služby je přímá návaznost na 

odbornou práci specialisty, učitelé se mohou seznámit s doporučeným procvičováním, a 

mohou tak aktivně dopomoci k úspěšné a včasné nápravě řeči. Není-li v možnostech 

mateřské školy zajistit logopeda přímo v zařízení, je pouze na uvážení rodičů, zda tuto 

službu dítěti zajistí. Pokud  kvalifikovaný logoped, docházející do mateřské školy, 

provozuje svoji činnost za úplatu, kterou hradí rodiče, je nutné sepsat s ním smlouvu o 

pronájmu prostor a vykázat ji jako hospodářskou činnost mateřské školy. 

Logopedického pracovníka je možné zaměstnat na Dohodu o činnosti a hradit jeho 

služby z prostředků mateřské školy, v tomto případě je odborná péče o nápravu řeči 

vykonávána v rámci vzdělávacího procesu. 
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8 Šetření k problematice individuální integrace 
zdravotn ě postiženého dít ěte do jednot řídní 
mateřské školy 

8.1 Cíl a předmět šetření 

Cílem šetření bylo zjistit, jak na integraci zdravotně postižených dětí pohlížejí 

ředitelé jednotřídních mateřských škol v jednotlivých krajích ČR a co se jeví jako 

největší problém při zařazení zdravotně postiženého dítěte do běžné třídy. Cílem bylo 

také zjištění, zda a v jaké míře k integraci (inkluzi) dochází. Předmětem šetření byly 

názory ředitelů jednotřídních mateřských škol. 

8.2 Respondenti a metodika šetření 

V rámci šetření bylo osloveno deskriptivní dotazníkovou metodou 

prostřednictvím elektronické pošty 36 respondentů. Vyplněný dotazník poslalo zpět 27 

respondentů. Návratnost dotazníků byla 75%. Venkovských jednotřídních mateřských 

škol bylo 22, sloučených zařízení mateřská škola, základní škola bylo 5. Pouze 

v jednom případě stál v čele zařízení muž. 



Integrace zdravotně postiženého dítěte do jednotřídní mateřské školy 

- 24 - 

 

8.3 Dotazník  

Integrace zdravotně postiženého dítěte v jednotřídní 
mateřské škole: ano či ne? 

1. Máte již zkušennosti s integrací ZPD? 1 2 3 4 

2. Myslíte si, že je vhodná integrace v jednotřídní MŠ? 1 2 3 4 

3. Myslíte si, že integrace negativně ovlivní vzdělávací proces v MŠ? 1 2 3 4 

4. Je integrace v jednotřídní MŠ možná pouze za účasti asistenta? 1 2 3 4 

5. Je možné v jednotřídní MŠ integrovat autistu? 1 2 3 4 

6. Je možné v jednotřídní MŠ integrovat tělesně postižené dítě? 1 2 3 4 

7. Myslíte si, že by Vám integrace ztížila řízení MŠ? 1 2 3 4 

8. Myslíte si, že je třeba v JMŠ zapojit do integrace všechny          

  zaměstnance školy? 1 2 3 4 

9. Myslíte si, že se integrace zdravotně postiženého dítěte do JMŠ         

  týká pouze pedagogických pracovníků? 1 2 3 4 

10
. Prohloubí podle Vás integrace prosociální vztahy mezi dětmi? 1 2 3 4 

11
. Myslíte si, že je třeba o integraci informovat rodiče ostatních dětí? 1 2 3 4 

12
. Myslíte si, že by rodiče ostatních dětí uvítali integraci? 1 2 3 4 

13
. Myslíte si, že je nutné zajistit zvláštní místnost pro individuální         

  práci se ZPD? 1 2 3 4 

14
. Máte strach z finančního zajištění asistenta pedagoga? 1 2 3 4 

15
. Myslíte si, že KÚ v jehož jste působnosti bude vstřícný k vašemu         

  záměru integrovat zdravotně postižené dítě? 1 2 3 4 

16
. Myslíte si, že je nutné vzdělání pedagogů v oblasti speciální          

  pedagogiky? 1 2 3 4 

   

  Škála odpovědí: 

  1 – ano 

  2 - spíše ano 

  3 - spíše ne 

  4 – ne 

  ZPD - zdravotně postižené dítě 

  JMŠ - jednotřídní mateřská škola 
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8.4 Výsledky šetření 

Integrace zdravotně postiženého dítěte v jednotřídní 
mateřské škole: ano či ne? 

1. Máte již zkušenosti s integrací ZPD? 12 1 0 14 

2. Myslíte si, že je vhodná integrace v jednotřídní MŠ? 9 8 5 5 

3. Myslíte si, že integrace negativně ovlivní vzdělávací proces v MŠ? 5 6 12 4 

4. Je integrace v jednotřídní MŠ možná pouze za účasti asistenta? 14 9 2 2 

5. Je možné v jednotřídní MŠ integrovat autistu? 1 11 10 5 

6. Je možné v jednotřídní MŠ integrovat tělesně postižené dítě? 5 13 5 4 

7. Myslíte si, že by Vám integrace ztížila řízení MŠ? 7 6 11 3 

8.  
Myslíte si, že je třeba v JMŠ zapojit do integrace všechny zaměstnance 

školy? 
14 8 1 4 

9.  Myslíte si, že se integrace zdravotně postiženého dítěte do JMŠ týká pouze 
pedagogických pracovníků? 

2 1 9 15 

10. Prohloubí podle Vás integrace prosociální vztahy mezi dětmi? 7 9 6 5 

11. Myslíte si, že je třeba o integraci informovat rodiče ostatních dětí? 13 9 2 3 

12. Myslíte si, že by rodiče ostatních dětí uvítali integraci? 3 15 3 6 

13. 
  

Myslíte si, že je nutné zajistit zvláštní místnost pro individuální 
práci se ZPD? 

7 7 9 4 

14. Máte strach z finančního zajištění asistenta pedagoga? 6 9 9 3 

15. Myslíte si, že KÚ v jehož jste působnosti bude vstřícný k vašemu     

  záměru integrovat zdravotně postižené dítě? 6 13 7 1 

16. Myslíte si, že je nutné vzdělání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky 14 13 0 0 

8.5 Vyhodnocení šetření  

Vyhodnocení vychází z počtu vrácených dotazníků: 27 = 100%. Tučně vytištěná 

čísla vyjadřují v % souhlasné a nesouhlasné názory respondentů. V závorkách jsou 

uvedena % přiklánějící se k souhlasnému nebo nesouhlasnému názoru – jsou součástí 

tučně zvýrazněných údajů. Ve čtyřech případech není možné se dopočítat 100% 

vzhledem k periodě ve výsledku, výsledek tedy vychází 99,99%. 

� Šetřením bylo zjištěno, že s integrací má zkušenost 48,14% ředitelů (z toho 

3,70% spíše ano) a 51,85% nemá žádné zkušenosti. 

� Integraci do jednotřídní mateřské školy by 62,96% ředitelů doporučilo (z toho 

29,63% spíše ano), ale 37,04% nesouhlasí s integrací (z toho 18,52% spíše 

nesouhlasí). 



Integrace zdravotně postiženého dítěte do jednotřídní mateřské školy 

- 26 - 

� 40,74% (z toho 22,22% spíše ano) ředitelů si myslí, že integrace negativně 

ovlivní vzdělávací proces v mateřské škole. 59,25% (z toho 44,44% spíše ne) si 

myslí, že integrace negativně neovlivní vzdělávací proces. 

� 85,18% (z toho 33,33% spíše ano)ředitelů se domnívá, že integrace 

v jednotřídní mateřské škole je možná pouze za účasti asistenta pedagoga. 

14,82% (z toho 7,41% spíše ne) by integrovalo bez asistenta pedagoga. 

� Integrace autistického dítěte je možná v 44,44% (z toho 40,74% spíše ano) 

názorů respondentů. Dítě s tímto postižením by nezapojilo do běžné jednotřídní 

mateřské školy 55,56% (z toho 37,04% spíše ne) ředitelů.  

� K integraci tělesně postiženého dítěte se kladně staví 66,67% (z toho 48,15% 

spíše ano) ředitelů, naopak 33,33%  (z toho 18,52% spíše ne) se staví 

k integraci dítěte a tělesným postižením záporně.  

� 48,15% (spíše ano z toho 22,22%) ředitelů se domnívá, že jim integrace ztíží 

řízení mateřské školy, 51,85% (z toho spíše ne 40,74)se neobává ztížení řídící 

činnosti.  

� 81,48%(z toho 29,63% spíše ano) ředitelů považuje za nutnost zapojit do 

procesu integrace všechny zaměstnance školy. 18,81% (z toho 3,70% spíše ano) 

se domnívá, že není nutno zapojit všechny zaměstnance. 

� 11,11% (z toho 3,70% spíše ano) ředitelů si myslí, že problém integrace se týká 

pouze pedagogů, 88,89% (z toho 33,33% spíše ne) se nepřiklání k tomuto 

názoru. 

� Že integrace přispěje k prohloubení prosociálních vztahů mezi dětmi, se 

domnívá 59,26% (z toho spíše ano 33,33%) ředitelů, 40,52% (z toho spíše ne 

22,22%) neočekává prohloubení těchto vztahů. 

� 81,48% (z toho 33,33% spíše ano) respondentů považuje za nutné o aktu 

integrace informovat rodiče zdravých dětí docházejících do mateřské školy, 

18,52% (z toho 7,41% spíše ne) nepovažuje informování rodičů za nutné. 

� Podle 67,67% (z toho 55,56% spíše ano) respondentů by rodiče zdravých dětí 

uvítali spíše, že v kolektivu, který navštěvuje jejich dítě je integrované 
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zdravotně postižené dítě. Ve 33,33% (z toho spíše ne 11,11%) by rodiče 

nesouhlasili s integrací ve třídě, kam dochází jejich dítě.  

� Že je nutná zvláštní místnost pro individuální činnost se zdravotně postiženým 

dítětem si myslí 51,86% (z toho spíše ano 25,93%) respondentů, že tato 

místnost není nutná, se domnívá 48,14% respondentů (z toho spíše ne 33,33%). 

� Z finančního zajištění asistenta pedagoga má strach 55,55% (z toho spíše 

ano33,33%) respondentů a naopak obavy z financování nemá 44,44% (z toho 

spíše ne 33,33%) respondentů.  

� Vstřícnost od příslušného krajského úřadu očekává 70,37% (z toho spíše ano 

48,15%) ředitelů a 29,63% se obávají (z toho 25,93% spíše obávají), že krajský 

úřad nebude vstřícný procesu integrace.  

� Respondenti jsou ve 100% přesvědčeni (z toho 48,15% spíše ano), že při 

integraci zdravotně postiženého dítěte je nutné vzdělání pedagogů v oblasti 

speciální pedagogiky.  

Šetřením bylo zjištěno, že integrace zdravotně postiženého dítěte se jeví stále 

jako velký problém. Z vybraného vzorku má zkušenost s integrací 48,14% avšak 

alarmující  je poznatek, že vysoké procento ředitelů se obává ztížení jejich řídící 

činnosti a negativního ovlivnění vzdělávacího procesu při integraci zdravotně 

postiženého dítěte v jednotřídní mateřské škole. Také postoj k integraci (inkluzi) dětí 

s onemocněním poruchou autistického spektra je spíše negativní. Ředitelé se obávají 

nedostatku financí na zajištění funkce asistenta pedagoga a přístupu příslušného 

krajského úřadu. Většina ředitelů si nedovede představit integraci do jednotřídní MŠ 

bez spolupráce asistenta. Šetřením vyšlo najevo, že ani rodiče zdravých dětí vždy 

nepřijímají integraci  zdravotně postiženého dítěte jako samozřejmou, mají pocit, že 

výchova jejich dětí je ohrožena. Vyvážený je názor ředitelů na zřízení speciální klidové 

místnosti.   

Průzkumem mezi řediteli jednotřídních mateřských škol bylo překvapivě 

zjištěno, že integrace zdravotně postiženého dítěte není stále samozřejmým aktem, 

přijímaným všemi se vstřícným přístupem. Fakt, že dětí s určitým znevýhodněním stále 

přibývá, je pro ředitele škol výzvou být připraven k této náročné, ale velmi obohacující 

kooperativní činnosti. Integrace rozhodně neztíží řediteli školy řídící činnost za 
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předpokladu, že bude podrobně seznámen se všemi okolnostmi týkajícími se zařazení 

zdravotně postiženého dítěte (legislativa, poznatky kolegů vyplývající ze zkušenosti 

s úspěšnou integrací atd.) a vedení své školy postaví na popracované organizaci 

vzdělávacího procesu a plnohodnotném využití všech zaměstnanců (do pracovních 

náplní zařadit body týkající se integrace).  

Negativní názory a obavy je nutné postupně eliminovat a seznamování s 

procesem integrace (inkluzi) zařadit do aktivit školy (třídní schůzky-přednášky 

přizvaného odborníka, pedagogické a provozní porady, návštěva speciálně 

pedagogického centra atd). Není možné předvídat, zda a kdy ředitele osloví rodiče 

s prosbou o umístění svého dítěte do mateřské školy. Pokud je však manažer školy 

odhodlán vyjít integraci (inkluzi) vstříc, zahájí spolupráci s příslušným speciálně 

pedagogickým centrem či poradnou. Tímto krokem se zařadí mezi stále více 

vyhledávaná zařízení podávající pomocnou ruku rodičům, kteří potřebují umístit své 

dítě s handicapem. 
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9 Závěr 

Integrace zdravotně postiženého dítěte do běžné jednotřídní mateřské školy – ano 

Metodická podpora pro integraci (inkluzi) zdravotně postiženého dítěte s využitím 

poznatků z praxe.  

� Pokud je ředitel mateřské školy požádán o zařazení zdravotně postiženého dítěte 

do svého zařízení, bývá to zpravidla proto, že jeho mateřská škola má výborné 

reference. Uvažuje- li o integraci (inkluzi), prvním nezbytným krokem je 

nastudování platné legislativy a osobní úvaha, zda je schopen tento proces ve 

stávajících podmínkách (personálních, kapacitních, stavebně-technických) 

realizovat.  

� Než dojde k vlastnímu procesu integrace, je nutná pracovní schůzka všech 

zaměstnanců školy, které ředitel seznámí se záměrem zařadit zdravotně 

postižené dítě do mateřské školy. Na schůzce nechá prostor všem zúčastněným 

k vyjádření osobních názorů a dotazů. Ředitel musí mít nastudovány materiály o 

postižení dítěte i o jeho specifických potřebách. Úspěšná integrace je závislá na 

jeho manažerských dovednostech správně svým zaměstnancům objasnit 

společenskou a etickou důležitost této náročné kooperativní činnosti. 

� Kvalitní a smysluplná integrace v jednotřídní mateřské škole je možná pouze za 

účasti asistenta pedagoga. Vzhledem k nízkému počtu pedagogických 

pracovníků (zpravidla dva), není možné zajistit bezpečnou a plnohodnotnou 

výchovnou a vzdělávací činnost jak pro zdravotně postižené dítě, tak pro děti 

bez handicapu. Zajištění kvalitního asistenta závisí na řediteli školy a jedná se o 

poměrně náročný akt. Pozor na chybně vybraného asistenta z důvodu nedostatku 

zájemců! Při náboru je vhodné využití různých výběrových prostředků (úřad 

práce, místní tisk). Osvědčilo se oslovit rodiče dětí docházejících do mateřské 

školy se žádostí o pomoc při vytipování vhodného pracovníka. Je žádoucí, aby 

asistent pedagoga měl odborné vzdělání týkající se oboru speciální 

pedagogiky. Pokud tomu tak není, nařídí ředitel školy asistentovi minimální 

vzdělání: Studium pro asistenty pedagoga v rámci celoživotního vzdělávání 

(NIDV). Také pedagogové zúčastnění na integraci zdravotně postiženého dítěte 
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by měli být alespoň minimálně odborně vzděláni v oboru speciální 

pedagogiky.  

� Rodiče dětí docházejících do mateřské školy je vhodné seznámit s úmyslem 

zařadit zdravotně postižené dítě. Přínosné je setkání s rodiči a objasnění 

zamýšleného aktu. Přesvědčí se zde, že výchova a vzdělávání jejich dětí 

(zdravých) není ohrožena (protože se většině případů jedná o venkovskou 

mateřskou školu, setkáváme se s některými mýty týkajících se zdravotně 

postižených dětí). V případě realizované integrace je důležitá trvalá spolupráce 

rodičů. Protože jsou rodiče zdravých dětí navštěvujících jednotřídní mateřskou 

školu s integrací seznámeni s předstihem, mají možnost vést s rodiči 

integrovaného dítěte rozhovor bez emocí a netaktní zvědavosti. Pracovní dílny, 

které jsou součástí školního vzdělávacího plánu, se osvědčily, protože při 

různých činnostech (Pečení perníků, Malování kraslic, Štrůdlování, Jarní tvořivá 

dílna, Omotej, co vidíš atd.) se rodiče spřátelí, najdou k sobě cestu a jsou 

otevřeni sdělovat své radosti i problémy. 

� Z praxe se jeví jako velmi přínosné vypracování plánu spolupráce 

s poradenským zařízením. Spolupracují na něm obě strany, týká se návštěv 

pracovníka speciálně pedagogického centra v zařízení, ve kterém je zdravotně 

postižené dítě integrováno, přímo ve vzdělávacím procesu. Pro úspěšnou 

spolupráci je nezbytný evaluační plán, který je nutný pro správný vývoj dítěte. 

Po dohodě plán zpracovává škola i poradenské zařízení a jedenkrát za dva 

měsíce dokumenty srovnávají. Důležité postřehy (náhlá stagnace ve vývoji, 

neočekávané úspěchy atd.) řeší obě strany okamžitě pomocí emailu či telefonu. 

Nezbytná je také důvěra a systematická spolupráce speciálně pedagogického 

centra s rodinou a vzájemné předávání aktuálních informací o dítěti.  

� Po předchozích zkušenostech s integrací bylo zjištěno, že je nutné zajistit 

oddělený prostor, kam se asistent s dítětem uchýlí v případě jeho únavy, nebo 

v situaci, kdy dítě odmítá spolupráci a narušuje tím činnost ostatních 

dětí.(Obzvlášť nutná je tato místnost při integraci dítěte s onemocněním 

autistického spektra) V klidové místnosti musí mít prostor pro odpočinek a 

dostatek podnětných pomůcek pro případné procvičování jemné či hrubé 

motoriky, prohlížení obrázků, atp. Pomůcky je nutno zajistit vhodné, 
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odpovídající druhu a stupni postižení dítěte. Místnost určená pro individuální 

činnosti musí být zařízena tak, aby se v ní dítě i spolupracující pedagog cítili 

příjemně. V uvedeném případě byl přebudován kabinet výtvarné výchovy. 

Pozor! Tento prostor se však nesmí stát místem pro „vyřazení dítěte z kolektivu.“ 

K realizaci této akce je nutná spolupráce se zřizovatelem, který schválí a 

uhradí drobné stavební úpravy. Návrh přestavby předkládá ředitel školy.   

� Příslušný krajský úřad se k integraci staví zpravidla kladně, nebývá problém se 

získáním peněz pro zřízení funkce asistenta. Ředitel však musí předložit 

podklady o odborném vyšetření integrovaného dítěte a zejména doporučení 

speciálně pedagogického centra k integraci s asistentem.   

� V jednotřídní mateřské škole je více než nutná spolupráce všech pracovníků 

školy. Musí být postavená na ochotě všech zaměstnanců zapojit se do 

kooperativní činnosti a přesvědčení, že všichni jsou součástí týmu. Ředitel 

školy zpracuje náplně práce, ve kterých se objevují povinnosti zaměstnanců 

související s integrací. (Např. kuchařka pomáhá při oblékání dětí, uklizečka 

spolupracuje s asistentem při přechodu do klidové místnosti atd.) 

S pozitivním přístupem, s otevřeností mysli a připraveností pomoci druhým se lze 

dívat na rozdíly mezi dětmi jako na příležitost k růstu a ke spolupráci, a ne jako na 

problém. Inkluzivní učení a vyučování tvoří podmínky, umožňující všem žákům 

hodnotným způsobem se zapojit do práce, rozvíjet svou osobnost a vzájemně si pomáhat 

při vzdělávání.  

„Všechny děti mají právo, aby se jim dostalo vzdělávání v pravý čas a způsobem, jaký 

jim vyhovuje. Všechny děti vyžadují speciální péči.“ 5 

                                                           
5
 Lang,G.; Berberichová,Ch.: Každé dítě potřebuje speciální přístup, Portál 1998 
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11 Seznam použitých zkratek 

ZPD  zdravotně postižené dítě 

JMŠ  jednotřídní mateřská škola 

IVP  individuální vzdělávací plán 

OŠMS KÚ odbor školství, mládeže a sportu krajského úřadu 

AP  asistent pedagoga 

SPC  speciálně pedagogické centrum 

ŠVP  školní vzdělávací program 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

NIDV  Národní institut dalšího vzdělávání 
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12 Přílohy 

12.1 Žádost o zřízení funkce asistenta pedagoga 

Krajský úřad  

 odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

  

   

 

             

ŽÁDOST O SOUHLAS KE ZŘÍZENÍ FUNKCE ASISTENTA PEDAGOGA 

 

 

V souladu s ustanovením § 16 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „školský zákon“), žádám o souhlas ke zřízením funkce asistenta pedagoga.  
  

 

I. Název a sídlo právnické osoby, která vykonává činnost školy: 

 

II. Počet dětí, žáků nebo studentů (ve škole celkem): 

 

III. Počet tříd (ve škole celkem): 

 

IV. Počet dětí, žáků nebo studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (ve škole 

celkem): 

 

V. Třída, ve které bude funkce asistenta pedagoga zřízena:  

            Počet dětí, žáků nebo studentů v této třídě     /     z toho s potřebou asistenční 

podpory: 

            Týdenní počet vyučovacích hodin dle učebního plánu: 
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VI. Specifikace funkce1): 

 

VII. Datum zřízení funkce: 

 

VIII. Odborná kvalifikace asistenta pedagoga2):      

 

IX.   Zdůvodnění potřeby a cíle, kterých chce ředitel školy zřízením této funkce dosáhnout: 

 

X.        Nezbytný časový rozsah podpory dítěte, žáka nebo studenta 

 a) rozsah přímé pedagogické činnosti: 

 b) další práce související s přímou pedagogickou činností: 

 c) výše pracovního úvazku: 

 

XI. Platové zařazení asistenta pedagoga3):  

 

XII.     Způsob financování:   

a) škola uhradí náklady ze svého stávajícího rozpočtu přímých výdajů 
a nepožaduje navýšení prostředků: 

b) škola žádá o částečné dofinancování výdajů a požaduje navýšení rozpočtu 
přímých výdajů pro r.                o částku: 

                         z toho:  MP 

                                      OPPP 

                                      odvody 

            FKSP 

c)  škola žádá o plné dofinancování výdajů a požaduje navýšení rozpočtu        
přímých výdajů pro r.                o částku: 

                    

                         z toho:  MP 

                                      OPPP 
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                                      odvody 

            FKSP 

XIII.    Další informace: 

a) normativní počet pedagogických pracovníků stanovený v rozpočtu pro 
příslušný rok: 

b) skutečný počet pedagogických pracovníků (přepočtený) k datu podání 
žádosti: 

c) pravidelný počet nadúvazkových hodin ve škole (stanovený rozvrhem hodin) 
k datu podání žádosti: 

d) č. j. předcházejícího souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga (pokud 
byl udělen na dobu neurčitou): 

 

 

 

 

  

 V  dne  

 

 

 

 

Razítko, jméno a podpis ředitele 

školy 

 

 

Přílohy 

Doporučení školského poradenského zařízení 4)  

Pracovní náplň 5)  

 

 

1) 
§ 16 odst. 1 školského

 
zákona (asistent pedagoga pro žáky se zdravotním postižením, asistent 

pedagoga pro žáky se zdravotním znevýhodněním, asistent pedagoga pro žáky se sociálním 

znevýhodněním) 
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2) 
§ 20 zákona č. 563/2004 Sb.,

 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

3) 
nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a 

kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

 

4)
 v souladu s ustanovením § 16 odst. 9 školského zákona je nezbytné v případě dětí, žáků a 

studentů se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním k žádosti přiložit vyjádření 

školského poradenského zařízení. 

 

5) 
v případě asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním stanoví 

ředitel školy; v případě asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a 

zdravotním znevýhodněním stanoví  ředitel školy na základě doporučení SPC nebo PPP 
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12.2 Souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga 
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12.3 Finanční zajištění asistenta pedagoga 
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12.4 Pracovní náplň a zařazení asistenta pedagoga 

Mateřská škola ………………………………………………………………….. 

Tel.:………………………….  IČO ………………………………. 

 

Pracovní náplň a zařazení pracovníka: 

Paní  

Zařazení:  Asistent pedagoga 

Platová třída:     6 

Platový stupeň: 6 

Pracovní doba:  40 hod týdně,   Po – Pá: 8,00 – 16,00   

     8,00 – 12,30  přímá výchovná činnost 

     13,00 – 14,00  práce související 

14,30 – 16,00  přímá výchovná činnost 

Pracovní náplň: 

Systematicky asistuje pedagogovi při výchovné práci v oblasti společenského chování, 

základních pracovních, hygienických návyků. 

1) Spolupracuje na vytváření Individuálního vzdělávacího plánu. 

2) Denně procvičuje a upevňuje prvky sebeobsluhy. 

3) Dbá na dodržování zásad osobní hygieny. 

4) Plní s dětmi výchovně vzdělávací úkoly vycházející z individuálního plánu a 

z doporučení SPC. 

5) Asistuje při stolování 

6) Nenásilnou formou usiluje o zařazení dětí do kolektivu. 

7) Dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti a tím chrání zdraví své i jí 

svěřených dětí. 

Ve…………………………..:  5.ledna 2009    ……………………………………… 

                                 ředitelškoly 

                              Mateřská škola  

 

Převzala:…………………………………..   Dne:……………………………………. 
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12.5 Odborný posudek speciálně pedagogického centra 

Příklad 
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12.6 Individuální vzdělávací plán 

 
 
 

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM 
 

______________________________________________________________________ 
 

Individuální vzd ělávací plán 2008-2009 
 

Příjmení, jméno:  
 
Datum narození :                        RČ: 
 
Bydliště:   
  
Škola :   MŠ  
 
Diagnóza:  susp. Atypický autismus 
   Opožděný vývoj řeči  F 70.0 
 
 
Motivace k jednotlivým činnostem 
 

� Materiální odměna (doma ) – jídlo, které má funkci odměny, event. pohádka 
� Sociální odměna – oblíbená činnost, odpočinek s hračkami, 
� Odměňovat za sebemenší úspěch, zejména zpočátku, dobu odměňování 

postupně prodlužovat (1 úkol=1 odměna, 2 úkoly – 1 odměna – počet úkolů 
překládat předvídatelně – vizualizovat) 

� Nezapomínat připojovat sociální odměnu (pochválit) 
 

Obecná doporučení 
 

� Používání vizualizovaného denního harmonogramu (časová struktura) 
� Pro práci u stolu vyhradit pracovní místo, nevykonávat jinde (prostorová 

struktura) 
� Fyzické vedení při plnění úkolu 
� Důslednost 
� Časové limity – struktura jednotlivých činností s vymezeným časem 
 
 
 
 

Časová a prostorová orientace 
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� Denní harmonogram 
� Zavést správný systém používání denního režimu 
� Vyhrazení pracovního místa, místa pro jídlo 
 

 
 
 
Oblast sociálního rozvoje 

  
� Hra na schovávanou (přát si někoho najít – spolupráce s jinou osobou) 
� Hra s maňásky – konverzace maňásků 
� Sociální hra s plyšovým zvířátkem (panenkou) – mytí, česání 
� Společná hra s kostkami 
� Společná hra s autíčkem – posílání – interakce (nákladní auto, pamlsek) 
� Pomoc druhému – úklid hraček, utírání stolu 
� Porozumět přání druhé osoby – dát na požádání papír do odpadkového koše 

Oblast rozvoje komunikace 
 
1.Rozvoj receptivní řeči a expresivní řeči (verbální vyjadřování) 
  

� Pojmenovávat věci, vjemy a činnosti kolem sebe – komentovat dění 
� Nácvik jednoslovného vyjadřování – vyjádřit potřebu či přání jedním slovem (co 

chceš dělat? Jít dolu! – nechat zopakovat frázi) 
� Co chceš ? – pojmenovat předmět, který chce mít. 
� Identifikovat předměty, které patří určité osobě – maminčiny šaty, tátovo nářadí, 

tátova bota, Nielsův dudlík, Nielsova postel, maminčina kabelka, …) 
� Rozvíjet znalost a použití sloves – pomocí obrázků ukazovat – např. pán běží, 

kluk skáče, máma vaří, …, vyhledávat činnosti – ukaž, kde pán běží (zpočátku 
možné fyzické vedení, než bude úkol pochopen 

� Pojmenovávat předměty – obrázková kniha – pojmenovat viděné 
� Pojmenovat zvířata bez dopomoci (ZOO, …) 
� Předat krátký vzkaz – předat krátký vzkaz třetí osobě (Řekni tatínkovi, že je 

oběd!..) 
 

 
Rozvoj oblasti  imitace 
 
1.Imitace motorická 
- uvědomit si vlastní tělo, chápat pojmy vzhůru, dolů, napodobovat činnosti 

� Napodobování pohybů rukou a postojů během písničky 
� Napodobování jednoduchých tvarů z modelíny 
� Napodobování pohybů zvířat 
� Hra na sochy – obrázky postav v různých postojích 

 
Oblast tělesného rozvoje 
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1.Rozvoj jemné motoriky 
 

� Odšroubování víček od sklenic  (koordinace obou rukou, krouživý pohyb 
zápěstí) 

� Navlékání korálků – navléknout korálky na tyčku či šňůrku 
� Nápodoba grafomotorických činností  - jednoduché čmárání 
� Skládání půlených obrázků 
� Skládání puzzle 
� Stavebnice Lego 
 

 
 
2.Rozvoj hrubé motoriky 
 

� vystupování po schodech, překračování překážek( kuželky, krabice,…) 
� jízda na kole 
� podlézání překážky – průlezky, klouzačka 
� stoj o jedné noze 
� odpalování basebalovou pálkou 
� hra na „trakař“  rozvíjení síly paží a koordinace 
� házení a chytání míče – interakce s dospělých či druhou osobou 
� dotýkání se prstů na nohou ve stoje 
� chůze stranou a pozpátku  po předvedení 
� kopání do míče směrem k jiné osobě 
� chůze po špičkách 
� skákání  - výskoky k zavěšenému předmětu (zlepšení koordinace a fyzické 

zdatnosti) 
 

 
3.Rozvoj grafomotoriky 
 
� Napodobování sestavy z kostek 
� Rozlišování dle tvarů a velikostí 
� Dokreslování jednoduchých tvarů tak, aby vznikl obrázek 
� Dokreslování – spojení šikmých čar a křížů – naznačené body ke spojení 
� Modelína – rozdělit na 4 stejné kusy, ukázat válení kuličky, placky 
� Trhání papíru, muchlání papíru , vytváření kuličky 
 
Rozvoj sebeobsluhy 
 
1. Stravování a stolování 
  

� Samostatnost při jídle 
� Nalévání tekutin 
� Jedení příborem 
� Pomoc se servírováním 

  
2.Sebeobsluha – oblékání 
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� zapínání knoflíků (svetr s velkými knoflíky) 
� obouvání bot, zapínání 
� oblékání svršků samostatné 
� samostatně zapnout zip i rozepnout 
� úprava oblečení   
 
3.Sebeobsluha – umývání 
 

� Umýt ruce, umýt a utřít obličej 
� čistění zubů 
� česání 
� samostatné koupání  bez dopomoci 

 
 
4.Sebeobsluha – používání WC 
 

� samostatné a správné používání toalety 
 
Oblast rozvoje poznání 
 
1.Rozvoj vnímání zrakového 
 

� přiřazování identických tvarů 
� kategorizace – řazení předmětů do skupin dle jejich využití – jablko (jídlo), 

kalhoty (oblečení) medvídek a kostky (hračky), .. 
� sestavování dvojic – krabice a v ní – lžíce+ vidlička, ponožka a bota, kartáček a 

pasta na zuby 
� identifikace předmětů dle barev – barevné kostky či korále – třídit dle barvy 
� Co se nepatří? – (např. banán, pomeranč, jablko, autíčko) 
� Třídění obrázků dle časové posloupnosti- co bylo první, co pak, co nakonec?? 
� Skládání panáčka – orientace na tělesném schématu 

 
2. Rozvoj vnímání sluchového 
  

� Reakce na rytmizaci 
� Vytleskávání rytmu 
� Cviky při písničce 

  
3.Rozvoj taktilního vnímání 
 

� rozpoznat odlišný materiál dotykem 
� rozpoznat jednoduché geometrické tvary hmatem 

 
4.Rozvoj abstraktně vizuálního myšlení 
 

� napodobování sestavy z kostek (postavit věž z kostek – předvést a pomoci 
postavit totéž) 
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� třídění – větší x menší 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------                                   --------------------------------- 
ředitelka                                                                               zák. zástupce dítěte 
  
 
 
 
------------------------------------------ 
speciální pedagog  
 


