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Resumé 

 Integrace žáků se SVP jako šance pro jihočeská gymnázia?  Že se nejedná pouze o 

zajímavé slovní, potvrzují následující stránky. Autor si záměrně vybral hraniční téma z oboru 

psychologie a managementu. Téma integrace je v této práci totiž zpracováno právě z pohledu 

vedoucího pracovníka ve školství.  

 Čtenář se v ní seznámí se základními pojmy z oblasti integrace, nalezne zde i okomen-

tovaný legislativní rámec související s integrací.   Zajímavé jsou postřehy z praxe ze škol, kde 

integrace probíhá. Autor se snaží pojmenovat i obtíže celého procesu a dát tipy na jejich řeše-

ní. 

 V druhé praktické části představuje autor integraci jako impuls ke změně strategického 

plánování, včetně pozitiv i negativ takovéto změny. Autor podává statisticky zpracovaný de-

mografický vývoj a analýzu konkurenčnímu prostředí v Jihočeském kraji, které předchází tak 

závažnému rozhodnutí, zda integraci chápat jako pozitivní impuls, který školu může 

v dlouhodobém horizontu posunout dále. Faktem, který má práce potvrdila, zůstává, že stav 

na jihočeských gymnázií v oblasti integrace je spíše neuspokojivý. Bohužel toto konstatování 

potvrdilo skepsi mého okolí i mnohých odborníků. 

 Jako bonus pro čtenáře je v práci zpracován program Malostranského gymnázia, které 

se již dlouhé roky věnuje problematice péče o děti se SVP.  
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Summary 

The integration of pupils with special educational requierements as a chance for South 

Bohemian secondary schools? The following pages provide the confirmation that these are 

not just empty words. The author purposely chose a bordering topic that covers psychology 

and management because the integration itself is conteplated from the point of view of a lea-

ding official in educational system.  

 Some basic terms from the field of integration and commented legislative framework 

related to integration will be introduced to the reader. Special attention deserve the personal 

observations and perceptions from the school, where the integration takes place. The goal of 

the author is to point out precisely the difficulties of the whole process and to give suggesti-

ons and methods for solving them effectively. 

In the second practical part the author presents the integration as a impulse towards the  

change of the strategic planning together with pros and cons of such a change. The author puts 

forward statistically processed demographical development and analysis of competitive envi-

ronment in South Bohemia, which precedes such a crucial decision to understand integration 

as a positive impulse that might uplift the school in longer terms. One of the facts that my 

work proved is that the situation on South Bohemian secondary schools in the field of inte-

gration is rather unsatisfactory. Unfortunately this statement reflects the scepticism of my 

surrounding and the majority of specialists. 

 As an addition for readers the outlines of a special program of “Malostranské gymná-

zium“ is included in this work. This secundary school has participated in programs for treat-

ment of children with special educational requirements for many years up to now. 
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1. Úvod 
 

 Mnou zvolené téma bakalářské práce vzbudilo velkých ohlas u mnoha mých kolegů, 

Ne snad tím, že by samotný název byl nějakým způsobem skandální či sliboval průlom 

v oblasti vzdělávání, ale určitě tím, že spojuje slova, která běžně ve školství nespojujeme 

v jeden tématický celek. Za téma své bakalářské práce jsem si vybral fenomén integrace, což 

by nebylo zase tak šokující, neboť integrace je předmětem mnoha výzkumů a vědeckých pra-

cí. Co by mělo být mnohem přínosnější v mém případě, že jsem ji omezil na gymnázia. Před-

mětem této práce je zkoumat možnosti gymnázií v této oblasti. Právě spojení integrace a 

střední školy vzbudilo plno úsměvů u ostřílených kolegyň a kolegů, kteří se s integrací již 

setkali a setkávají na MŠ a na ZŠ, ale také jsem setkal s nechápavými výrazy u spolužáků, 

kteří profesně jsou spojeny s nejrůznějšími typy středních škol. Analýza mého dotazníkového 

šetření, které je součástí práce, pomůže čtenáři osvětlit příčiny nepochopení a udivených vý-

razů.  

 Volba tématu byla dána zájmem i mou profesní orientací, nehledě na přesvědčení, že 

tato práce bude přínosem. Celý svůj profesní život jsem spojil s gymnáziem, jako bývalý žák 

tehdy sedmiletého gymnázia mám velkou příležitost kontinuální reflexe tohoto segmentu 

vzdělávání. Pro potřeby své práci jsem si téma i regionálně vymezil, do výzkumu jsem zahr-

nul gymnázia Jihočeského kraje, bez přihlédnutí k jejich zřizovateli či právní formě jejich 

existence. Ba naopak považuji srovnání soukromých subjektů s krajskými institucemi za pří-

nosné a mohlo by se stát jedním měřítkem posuzování kvality školy. 

 Kromě mnoha badatelských problémů, které přicházeli v průběhu psaní mé práce. By-

lo třeba vyřešit hned od začátku spojení mnou vymezeného tématu se studijním oborem na 

Univerzitě Karlově. Pouhý samotný název práce by mohl evokovat, že půjde o práci 

z pohledu psychologicko-pedagogického či z výchovně poradenského oboru.  Mým oborem je 

ovšem školský management a téma integrace musí být bráno z pozice vedoucího pracovníka 

jako problém, se kterým se může během své praxe potkat a který je nutné řešit. Cílem není 

sepsat vyčerpávající pojednání o společenském jevu, který nazýváme integrace. K tomu ne-

mám patřičné vzdělání a ani rozsah bakalářské práce tomu neodpovídá. Spíše se chci konkrét-

ně zaměřit na informování o stavu připravenosti integrovat na jihočeských gymnáziích a o 

jejích největších obtížích při procesu integrace. Každý z vedoucích pracovníků si práci může 
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prohlédnout a dle své vůle s ní naložit – informovat se, poučit se či polemizovat s autorem.1 

V ideálním případě by se mohla rozpoutat diskuze na toto téma či by práce mohla splnit svoji 

osvětovou úlohu u části rodičů, kteří rozmýšlejí o budoucnosti svých dětí. Jsem si vědom, že 

toto téma si zaslouží dlouhodobější výzkum a rozhodně ho celé nemůžu postihnout. Na vyšší 

cíle než informovat a statisticky podchytit daný stav ke minulému školnímu roku si netrou-

fám. Integraci považuji za vhodné téma, na kterém lze taktéž ukázat získané poznatky z mého 

studijního oboru. 

 Tím, že jsem si vybral téma oborově hraniční, jsem podstoupil velké riziko kritiky od 

odborníků z obou stran – z pedagogicko – psychologického i z oboru managementu. Výtky 

obou stran mohou směřovat k hloubce zpracování jednotlivých kapitol. Na základě mnou pro-

vedeného výzkumu bylo třeba do práce zařadit teoretický úvod o integraci s nejčastěji použí-

vanými termíny, neboť povědomí o dané problematice nebylo v cílové skupině nějak oslnivé. 

Chci ukázat právě roli ředitele školy při těchto rozhodnutí. A pro motivaci jsou zde zmíněny 

konkrétní případy škol, kde byl tento proces úspěšně aplikován. Cílem práce není vychválit či 

poškodit nějakou instituci, spíše motivačně představit jednotlivé pokusy.  Někomu mohou má 

zjištění přijít jako banální výroky, které opakuji věci již notoricky známé. Ale cílovou skupi-

nou by měli být laici v jednom či druhém oboru, tedy si mohu dovolit zopakovat i dopředu 

snadno odhadnutelná fakta. 

 Dle předchozích odstavců by se čtenáři mohlo zdát, že bych nemusel mít problém        

s vyhledáním příslušné odborné literatury. Otázkou zůstává její využitelnost pro potřeby sa-

motné práce. Pro potřeby obecné orientace v pojmech managementu jsem využil standardně 

doporučenou a dosažitelnou literaturu.2 Pro jejich hutnost jsem se věnoval především otázkám 

personální politiky a vedení týmu. K problematice uplatnění některých manažerských zásad 

ve školství je taktéž k dispozici celá řada publikací.3 Z tohoto množství literatury jsem využil 

                                                 
1 Pro potřeby práce je zvolena pouze mužská varianta slovního spojení vedoucí pracovník. Vzhledem 

k genderové rovnosti, tím autor samozřejmě nechtěl opomenout vedoucí pracovnice – tedy paní ředitelky a paní 

zástupkyně. Pod pojmem vedoucí pracovník jsou i rozuměni ženy ve vedoucích funkcích. Stejným způsobem je 

třeba rozumět i slovnímu spojení ředitel školy. 
2 Kootz, H., Weihrich, H. Management. Praha: Victory Publishing, 1993. 

  Drucker,P.F., To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. Praha: Management Press, 2002. 

  Plamínek, J., Vedení lidí, týmů a firem. Praktický atlas managementu. 2. přepracované a rozšířené vydání.    

Praha: Grada Publishing, 2005.  

  Vodáček, L. Vodáčková O.,  Moderní management v teorii a v praxi. Praha: Management Press, 2009. 
3 Bacík, F., Kalous, J.,Svoboda J., aj., Úvod do teorie a praxe školského managementu. 1. a 2. díl. Praha: Karoli-

num, 1995. 
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především kapitoly věnované řízení změny a strategickému rozvoji školy. Dále jsem považo-

val vhodné načíst kapitoly věnované motivaci spolupracovníků. Z druhého oboru jsem pro 

vysvětlení základních pojmů upřednostnil pedagogické příručky.4  

 Za velmi zajímavou syntézu managementu a praktické úlohy v oblasti školství pova-

žuji práci autorského týmu Karla Kaprálka a Zdeňka Běleckého.5 Tato práce nezůstává pouze 

jen suchou příručkou, která konstatuje určitá fakta, nýbrž se může stát praktickým rádcem 

vedoucích pracovníků, jak celý proces psaní vlastního školního vzdělávacího programu ma-

nažersky uchopit. Neboť, jak sami autoři ve své knize konstatují, vlastní vytvoření individuál-

ního vzdělávacího programu je běh na dlouhou trať, který si zaslouží patřičnou přípravu a 

pozornost. Kniha je samozřejmě věnována poměrům a potřebám základních škol.  

 V podstatě se v tom neliší i od jiných autorů zabývajících se stejným tématem. Po ku-

rikulární reformě, tedy možnosti či povinnosti vytvoření se školních vzdělávacích programů, 

vznikla i povinnost pro základní školy se vypořádat s žáky se speciálními vzdělávacími potře-

bami.6 Proto většina literatury řeší situaci na základních školách nebo se to automaticky před-

pokládá.7 O středních školách je zde napsáno velice málo a mlhavě se předpokládá, že kvalit-

ně odvedená práce na základních školách v oblasti diagnostiky a následné společné péče o 

                                                                                                                                                         
    Hroník, F., Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada Publishing, 2007.  

   Slavíková, L., Řízení školy a pedagogického procesu, vývojové aspekty managementu a řízení školy, Brno,    

2003. 

    Slavíková, L., Vývojové aspekty managementu a řízení školy. Praha: Univerzita Karlova v Praze –  Pedago-

gická fakulta, 2003. 

    Solfronk, J., Pedagogické řízení školy, Praha: UK, 1994. 

    Světlík, J., Marketingové řízení školy. Praha: ASPI, 2006. 
4 Průcha, J.,Walterová, E., Mareš, J., Pedagogický slovník,  Praha : Portál, 2003. 

   Průcha, J., Přehled pedagogiky, Praha : Portál, 2006.  
5 Kaprálek, K., Bělecký, Z., Jak napsat a používat individuální vzdělávací program, Praha : Portál, 2004. 
6  Zákon č.561/2004 Sb. Školský zákon, § 16.  Pro potřeby práce je využito úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jak vyplývá ze změn 

provedených zákonem č. 383/2005 Sb., zákonem č. 112/2006 Sb., zákonem č. 158/2006 Sb., zákonem                

č. 161/2006 Sb., zákonem č. 165/2006 Sb., zákonem č. 179/2006 Sb., zákonem č. 342/2006 Sb., zákonem          

č. 624/2006 Sb., zákonem č. 217/2007 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem č. 126/2007 Sb., zákonem            

č. 343/2007 Sb., zákonem č. 58/2008 Sb., zákonem č. 189/2008 Sb., zákonem č. 242/2008 Sb. a zákonem          

č. 243/2008 Sb.. V pozdějších citacích  je použit jen jako školský zákon. 
7 Jesenský, J., Integrace – znamení doby, Praha: Karolinum, 1998. 

  Tomická, V., Švingalová, D., Vybrané kapitoly k integraci ve školství, TUL, 2002. 

   Zelinková, O., Pedagogická diagnostika a individuální program, Praha: Portál, 2001.  
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dítě, diagnostikovaný handicap odstraní či zmírní jeho následky, tedy že na středních školách 

pojem integrace bude vnímán pouze jako práce se studentem zdravotně postiženým či se 

zdravotním znevýhodněním. Případně se setkáváme s pojmem integrace na středních školách 

v případě přijatých cizích státních příslušníků nebo žadatelů o azyl.  

 Vzhledem k mému záměru zabývat se gymnázii a situací na nich, nemohl jsem opo-

menout žáky mimořádně nadané, tedy jsem je zahrnul taktéž do mého dotazníkového šetření i 

děti, žáky a studenty mimořádně nadané.8 Vzhledem k individuálnímu přístupu k jejich vzdě-

lání i vlastním procesem tvorby IVP do této práce patří. Ovšem takový žák musel být vykazo-

ván ve statistikách Jihočeského kraje jako nadaný s vlastním individuálním vzdělávacím pro-

gramem. 

  Naštěstí co mají všichni autoři společné, je, že se shodují, že integrovat je třeba. Což 

pro tuto práci znamená, že není třeba se věnovat podrobněji důvodům, proč je integrace po-

třeba a jak vzájemná interakce ovlivňuje všechny zúčastněné. Čím by mohla tato práce oboha-

tit diskusi o integraci, je fakt, že i na gymnáziích se můžeme setkat se všemi druhy postižení, 

jak je definovalo MŠMT.  

 Jedinou autorkou, která se pokusila shrnout základy integrace a náplň práce vedoucího 

pracovníka střední školy je PhDr. Lenka Krejčová,9 která jako jedna z prvních psychologů u 

nás upozornila na integraci na středních školách jako na závažný problém, který není radno 

podceňovat. Ve svém článku upozorňuje na nízkou znalost problematiky u učitelů středních 

škol a na jejich spoléhání na fakt, že integrace je záležitostí především základních škol. Lo-

gičnost jejích závěrů potvrzuje fakt, že na střední školy se dostávají první ročníky se zkuše-

nostmi s IVP ze základních škol.  Autorka zapomíná ovšem vyjmenovat další základní příčiny 

opomíjení integrace na středních školách, které zajisté nespočívají jen v malé informovanosti 

odborné veřejnosti. Poněkud opomíjí rozhodující roli vedoucích pracovníků, kteří sami roz-

hodují, zda škola bude schopna integrovat či ne, zda integrace bude integrací úspěšnou či in-

tegrace zůstane pouze na papíře, tedy pouze vykazovanou a zcela nesystematicky a náhodně 

probíhající. Předpokládám, že vzhledem aktuálností článku bude článek doplněn navazujícím 

výzkumem v oblasti připravenosti škol na integraci. Co zajisté čtenář ocení, je chybějící pře-

hnané nadšení, které je tolik typické pro mnoho zmíněných prací zabývajících se daným té-

matem.  

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

dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 
9  Krejčová, L., Specifické poruchy učení u žáků středních škol -1.část a 2.část,  Časopis řízení školy, 2009, číslo 

11 a 12. 



11 
 

 Metodologie práce je podřízena její struktuře, která má dvě části.  V teoretické části je 

dán důraz na sběr fakt z výše zmíněných zdrojů primární a sekundární literatury, následně 

byly podrobeny analýze a dedukci. To vše za předpokladu transferu myšlenek, zkušeností a 

podmětů o integraci ze základního školství do poměrů středoškolských. Během práce se nevy-

skytl jediný závažný důvod, proč tak nepostupovat. Samozřejmě budou na základě na dobrých 

příkladů ukázány modifikace chování především k vzhledem věku žáků. Pro základní statis-

tické údaje, které se týkaly rozvoje školství kraje, počtu žáků a výše normativů na ně, jsem 

využil údaje zpracované odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočes-

kého kraje.10 Důležitým zdrojem informací, především týkajících se statistiky středního škol-

ství se staly stránky úřadu pro informace ve vzdělávání.11    

 Do druhé části je zahrnuta vlastní výzkumná sonda, která formou dotazníkového šet-

ření zkoumá integraci na jihočeských gymnáziích.12 Z důvodu dopředu předvídatelného vý-

sledku u gymnázií byla do dotazníku zahrnuta i připravenost na ni. Gymnázia byla vybrána 

pouze dle regionu, nebyl rozlišován jejich typ. Do dotazníkového šetření byli zahrnuti všichni 

žáci školy, bez rozdílu, zda navštěvují osmi-, šesti- či čtyřletý cyklus. Tedy nebyly u nich sta-

noveny žádné věkové či pohlavní rozdíly. Především zahrnutí víceletých gymnázií umožňuje 

mnohem lepší srovnání a kompatibilitu se situací na základních školách, neboť se jedná o 

stejnou věkovou skupinu., která podléhá základním pravidlům vývojové psychologie.13 Oslo-

veni byli především ředitelé škol, kteří měli elektronický dotazník vyplnit a poslat zpět. Před-

pokládaná doba vyplnění dotazníku byla do 10 minut. Takto bylo osloveno 22 gymnázií. Vý-

sledek šetření byl statisticky zpracován. 

  Závěry s komentáři vyplývají s konfrontace autora s odbornou literaturou. Do této 

části patří i analýza hlavních problémů při realizaci integrace na škole, kde by měl být podán i 

návod k řešení dané situace, především se zaměřením na úlohu vedoucího pracovníka. Při 

hledání inspirace řešení problému je nutno jít mimo hranice Jihočeského kraje, který rozhodně 

na základě statistické analýzy nepatří v tomto oboru k průkopníkům. Velkou pomocí byla 

návštěva na Malostranském gymnáziu v Praze,14 které s danou problematikou má bohaté zku-

šenosti. Tedy se tady nabízí komparace a následná argumentace ve prospěch integrace. Pro 

přenos zkušenosti je důležitý fakt, že zřizovatelem gymnázia je Hlavní město Praha. Velikostí 

                                                 
10 http://www.kraj-jihocesky.cz 
11 http://www.delta.uiv.cz 
12 příloha č. 1 
13 Vágnerová, M., Vývojová psychologie I, Praha: Karolinum, 2005.  
14 http://www.malgym.cz 
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je taktéž srovnatelné s jihočeskými gymnázii a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

nejsou primárně cílovou skupinou. Pokud tuto skupinu žáků určím jako cílovou skupinu je na 

místě zmínit i zástupce soukromého sektoru.15 

 K vlastnímu rozdělení práce do jednotlivých kapitol. První kapitola je ryze teoretická, 

zahrnuje vysvětlení základních pojmů, souvisejících s integrací, výběr je omezen skutečně jen 

na základní pojmy, se kterými se vedoucí pracovník může během své praxe setkat a v nichž se 

musí orientovat. Mnohým může tato část připadat jako umělé natahování textu. Vedoucí pra-

covník má přeci vystudovanou vysokou školu pedagogickou či v případě nejistoty může vše 

zkonzultovat se svým výchovným poradcem nebo dokonce v ideálním případě se školním 

psychologem. Výsledky šetření ukázaly, že většina gymnázií vůbec nemá zkušenost 

s integrací, a ba že dokonce v krajském městě nemá ani jedno z gymnázií svého školního psy-

chologa, ani na částečný úvazek. Tedy považuji slovník základních pojmů za velice potřebný. 

Předmětem dalšího výzkumu by byla možná komparace stavů v jednotlivých krajích. Taktéž 

bude do první kapitoly začleněno právní zakotvení problematiky, především z výše uvede-

ných důvodů. 

 Druhá kapitola bude věnována statistickému zpracování výsledků dotazníkového šet-

ření a zahrnuta bude i výsledná zpráva o stavu integrace na jihočeských gymnáziích.  

 V třetí kapitole je představena integrace jako manažerský problém, před kterým se 

může ocitnout každý vedoucí pracovník. Může si zvolit cestu nahodilého operativního řešení 

či cestu koncepčního plánování. 

 Čtvrtá kapitola se věnuje mé návštěvě Malostranského gymnázia, kde jsem se věnoval 

formou rozhovorů programu péče o žáky se SVP. Pro lepší názornost organizace studia je 

proces integrace sledován v chronologickém sledu, tedy od přijímacího řízení a až po ukonče-

ní studia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Jako v případě brněnského soukromého gymnázia Integra Brno -  http://www.gymnazium-integra.cz 
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2. Česká školní legislativa a slovník základních pojm ů 
 

2.1. Dítě, žák a student se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Jasnou definici osob a jejich handicapů podává školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb. 

Školský zákon ve znění pozdějších předpisů), který spolu s vyhláškou o vzdělávání dětí, žáků 

a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nada-

ných tvoří i právní rámec (Vyhláška č. 73/2005) celého tohoto segmentu vzdělávání.  

 „Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) je osoba 

se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním.  

 Zdravotní postižení je pro účely tohoto zákona mentální, tělesné, zrakové nebo slu-

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

učení nebo chování.  

 Zdravotním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona zdravotní oslabení, dlouhodo-

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

zohlednění při vzdělávání. 

  Sociálním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona:   

         a, Rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patolo-

gickými jevy, 

         b,  nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova a nebo,  

         c,  postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky podle 

zvláštního právního předpisu.“16  

 Na středních školách mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami mohou patřit i 

mimořádně nadaní., jejichž nadání je zjištěno školským poradenským zařízením.  

 „Mimořádně nadaným žákem se pro účely této vyhlášky rozumí jedinec, jehož rozlo-

žení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností 

nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednos-

tech.“17  

 Pokud bychom se snažili popsat, co nadané jedince spojuje. Můžeme vymezit pět 

podmínek, při jejichž splnění můžeme hovořit o nadaném jedinci. Je to jeho výjimečnost, 

vzácnost, produktivita, prokazatelnost a jeho hodnota.  Nadání není jen o výšce intelektu, ale i 

o tvořivosti a produktivitě myšlení, ale i o snaze podat výjimečný výkon. Běžně odborná lite-

                                                 
16 Zákon č. 561/2004, § 16. 
17 Vyhláška č. 73/2005, § 12. 
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ratura rozlišuje nadání rozumové, umělecké a pohybové.18 Tedy za základního předpokladu, 

že talent v umění nebo ve sportovních disciplínách na sebe neváže podmínku zvýšeného inte-

lektu ani mimořádné schopnosti v oblasti rozumového vývoje osobnosti.  Nadaní žáci jsou 

většinou nositeli následujících charakteristik: 

a) předčasný vývin v oblasti, která přímo souvisí se studiem či konkrétním studijním oborem 

b) vlastní (i kvalitativně odlišný) způsob učení včetně tvořivého přístupu k řešení problémů 

c) nadšení pro výkon v konkrétní oblasti učení související s vnitřní motivací nadaného proje-

vit své výkony v dané oblasti.19  

 V diskuzích o přístupech k nadaným dětem (žákům, studentům) ve školách je nutné 

vzít v úvahu, že se nejedná o jednoznačně sourodou skupinu. Naopak, je tvořena nejméně 

dvěma většími skupinami (podskupinami), jejichž význam a charakteristiky se často zaměňu-

jí, přeceňují nebo nedoceňují.20 Jsou to: 

1. Žáci mimořádně nadprůměrní, kteří dosahují mimořádně nadprůměrných výsledků. 

      K takovým výsledkům jsou motivovaní a při jejich dosahování jsou dostatečně konformní. 

Vzdělávací systém a výchovné podmínky považují za dostačující, tudíž pro sebe motivují-

cí.   V běžných školách nejvíce využívají různé doplňující vzdělávací školní a mimoškolní 

aktivity určené pro nadané žáky a ve výběrových školách a třídách rozmanitou nabídku 

vzdělávání. 

2. Žáci mimořádně nadprůměrní, kteří však nadprůměrných výsledků nedosahují. Nejsou        

k vynikajícímu výkonu motivovaní a při dosahování jakýchkoliv studijních výsledků 

nejsou dostatečně konformní. Vzdělávací systém a výchovné podmínky považují za nedo-

stačující, v řadě případů až za demotivující, organizované vzdělávací aktivity jsou jim ob-

vykle lhostejné. 

 Část druhé skupiny ještě tvoří mimořádně nadaní žáci, kteří podle zahraničních statis-

tických údajů představují přibližně 2 % celé dětské populace. 

 Z hlediska organizace výuky nadaných žáků se uplatňuje jak segregační (speciální 

školy či třídy) i integrační (nadaný žák je vyučován v běžné třídě) přístup. V procesu úpravy 

vzdělávacích obsahů se využívají dva základní postupy. Za prvé je to obohacování učiva, 

                                                 
18 Campbell, J.R., Jak rozvíjet nadání vašich dětí, Praha: Portál, 2001. 

    Fořtík, V., Fořtíková J. Nadané dítě a rozvoj jeho schopností, Praha: Portál 2007. 

     Hříbková, L., Nadání a nadaní, Praha: Pedf UK, 2005. 
19 Tvoříme individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka, Praha: Metodická příručka VÚP, 2006. 
20 Vondráková, E., Péče o nadané děti jako znak dobré školy. Učitelské listy č. 3/2002, s.7. 
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v rovině jeho rozšiřování či prohlubování, s cílem vyhledání dalších souvislostí a vazeb mezi 

jednotlivými disciplínami. Druhou možností je akcelerace učiva, s cílem rychlejšího zvládnutí 

učební látky žákem. 

 Ředitel školy je zodpovědný za vypracování IVP a jmenuje učitele, který sleduje prů-

běh IVP a spolupracuje s poradenským zařízením. Značné kompetence ředitele jsou posíleny i 

o možnost přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předcho-

zího ročníku na základně komisionální zkoušky.21   

 Mimořádně nadaní žáci jsou vzděláváni především na gymnáziích. Proto jsou gymná-

zia cílovou skupinou této práce. V daném statistickém vzorku jsou i dvě sportovní gymnázia, 

kde je třeba rozlišovat i jednotlivé druhy nadání. V dotazníkovém souboru jsem odlišil obě 

možnosti jak akceleraci, tak rozšiřování, prohlubování učiva.   

 Mezi žáky s diagnostikovanými SVP, je velká část žáků s poruchami učení. Asi nej-

přehledněji se typologií poruch učení ve své práci zabývá O. Zelinková,22 která definovala 

poruchy učení jako termín označující heterogenní skupinu obtíží, které se projevují při osvo-

jování a užívání řeči, čtení, psaní, naslouchání a matematiky. Tyto obtíže mají individuální 

charakter a vznikají na podkladě dysfunkcí centrální nervové soustavy. 

 Ačkoliv se poruchy učení mohou objevovat souběžně s jinými handicapy (např. senzo-

rická postižení, mentální retardace, poruchy chování) nebo vnějšími vlivy (např. kulturní od-

lišnosti, nedostatečné popř. neúměrné vedení), nejsou poruchy učení přímým důsledkem těch-

to podmínek nebo vlivů.23 Jedním z úkolů vedení školy je vytvoření vhodných podmínek pro 

edukaci, aby takoví žáci dosáhli srovnatelných výsledků jako žáci běžné populace. 

 

2.2. Integrace 

 Z mnoha významů a použití slov integrace v odborné literatuře jsem vybral jen tu, 

která se týká oboru školství. I zde se nabízí celá řada definic, nejobecnější definici najdeme 

v pedagogickém slovníku: „Školní integrace jsou přístupy a zapojení žáků se zvláštními vzdě-

lávacími potřebami do hlavního proudu vzdělání, do běžných škol.“24 Ovšem při ní nejde jen 

o prosté seskupování a včleňování postižených mezi nepostižené, jde o vytváření vyšších so-

ciálních celků a změnu chápání postižení. V běžných školách rozlišujeme integraci individu-

                                                 
21 Vyhláška č. 73/2005, § 14. 
22 Zelinková, O., Poruchy učení, Praha: Portál, 1994. 
23 Tatáž, s. 16. 
24 Průcha, J.,Walterová, E., Mareš, J., Pedagogický slovník,  Praha: Portál, 2003, s. 125. 
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ální a skupinovou. Cílem práce nejsou školy zřízené pro žáky se zdravotním postižením (spe-

ciální školy), tedy se nebudu zabývat tímto druhem vzdělání.  

 S možným rozhodnutím integrovat žáka, tak bude růst administrativní zátěž jednotli-

vých zúčastněných stran. Pokusíme-li se vzájemné vztahy právně vyjasnit, musíme nahléd-

nout i do správního řádu,25 který ustanovuje ředitele školy jako právnické osoby tzv. úřední 

osobou a též oprávněnou úřední osobou, která výlučně rozhoduje o právech a povinnostech 

dětí, žáků a studentů jako účastníků školského správního řízení.26 Fakt, že rozhodnutí o povo-

lení individuálního vzdělávacího plánu do správního řádu, může přidělat všem stranám určité 

problémy. Asi největší samozřejmě vedoucímu pracovníkovi, v jehož knihovně asi nechybí 

publikace, které poskytují odborný právní servis. Nehledě na množství vzdělávacích agentur, 

které se přímo zaměřují na tuto problematiku. Jednou z takových publikací je kniha Jaromíra 

Richtera, která se ukázala pro účely této práce jako dostačující.27 Autor zde předkládá vzor 

rozhodnutí o IVP, který plně vyhovuje každému řediteli. Ovšem právně je to rozhodnutí zařa-

zeno mezi tzv. úvahová rozhodnutí ředitele školy, když i přes splnění všech zákonem a vy-

hláškou stanovených podmínek je na jeho úvaze, jak rozhodne.28  Pro vydání tohoto nařízení 

nelze aplikovat pouze podmínky uvedené ve školském zákoně, což umožňuje řediteli školy i 

IVP odmítnou z důvodu, že škola nemůže splnit podmínky budoucí integrace. Ošemetné na 

celé situaci je pro ředitele školy, že v případě zamítavého stanoviska proti sobě popudí pora-

denské pracoviště a rodiče žáka, kteří mohou argumentovat principem rovnosti ve vzdělávání. 

Konečným výsledkem pro ředitele může být při špatné konstelaci vnějších podmínek až jeho 

odvolání z funkce, obzvláště v případě, že jeho vztahy s zřizovatelem jsou napjaté. Ovšem i 

v případě opačném, tedy při souhlasu s IVP, podstupuje stejné riziko, které je nepřímo úměrné 

úspěšnosti celého procesu integrace. Ředitel školy se zde setká se stejnými problémy jako při 

zavedení inkluzivního vzdělávání. Tedy s rozpaky či protesty široké rodičovské veřejnosti 

běžné populace či při problémech s integrací se stížnostmi ze strany rodičů žáků se speciální-

mi vzdělávacími potřebami. 

                                                 
25 Zákon č. 500/2004 Sb.. Správní řád. Správní řád vymezuje obecná procesní pravidla pro vydávání správních 

rozhodnutí a jeho základním cílem je upravit postup správních orgánů vykonávající svoji působnost v oblasti 

veřejné správy. 
26 Vztah školského zákona a správního řádu najdeme v § 183 odst. 1 školského zákona. V němž se praví, že 

pokud sám školský zákon, nestanoví jinak, vztahuje se na rozhodování o právech a povinnostech fyzických a 

právnických osob v oblasti státní správy podle školského zákona správní řád.  
27 Richter, J., Vzory správních rozhodnutí s komentářem, Karviná: Paris, 2006. 
28 Tamtéž, s. 48. 
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 Při přípravě svého rozhodnutí může využít vedoucí pracovník dle správního řádu naří-

zení o ústním jednání.29 Ovšem za předpokladu, že do spisu o projednání a souhlasu bude 

založeno jednak nařízení ústního jednání a jednak protokol o ústním jednání s podpisy všech 

účastníků jednání. Přes všechnu administrativu, by se ředitel školy neměl jen spoléhat na 

předloženou dokumentaci, ale měl by si udělat čas na osobní schůzku s žákem a jeho zákon-

nými zástupci, při které by měl věnovat i pozornost i žákovi samotnému. Cíleně vedený dia-

log i za přítomnosti rodinných zástupců může hodně napovědět a pomoci při budoucím roz-

hodování o povolení IVP.      

 Integraci předchází odborný posudek pro integraci dítěte se SVP, což je podklad pro 

správní rozhodnutí ve věci samotné integrace. Odborný posudek bude odeslán poradenskými 

zařízeními (PPP, SPC, SVP 30) zařazenými do sítě škol a školských zařízení s působností 

v kraji dle sídla školy zákonnému zástupci,31 který ho v jednom vyhotovení předá škole 

s vlastní žádostí o integraci. Po vydání rozhodnutí o integraci žáka zpracuje škola individuální 

vzdělávací program, přičemž musí být obsahová správnost potvrzena podpisem příslušným 

odborným pracovníkem tzv. odborným konzultantem. IVP se musí předat k potvrzení hned po 

vypracování, neboť bez takto ověřeného IVP nemůže škola požadovat zvýšený normativ na 

žáka. Ovšem nesmí se zapomínat na fakt, že vše je podmíněno souhlasem zákonného zástup-

ce. 

 Ředitel školy musí mít u integrovaného žáka se SVP před vykázáním ve statistickém 

výkazu nebo při zahájení integrace v průběhu školního roku tyto následující doklady:  

a) Diagnostika – zpráva z komplexního speciálně pedagogického a psychologického vyšetření 

nebo jen psychologického vyšetření je vyhotovena příslušným poradenským zařízením tzv. 

integrační posudek. Důležité je sledovat i lhůtu na tiskopisu, na kterou je integrace doporuče-

na. Dále bude doporučení o integraci předáno zřizovateli buď formou čestného prohlášení,32 

které by mělo obsahovat – příjmení, jméno, datum narození, bydliště, třída, kdo doporučil 

                                                 
29 Zákon č. 500/2004 Sb., § 49. 
30 Vyhláška č. 72/2005. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízení. V této vyhlášce jsou stanoveny náplně práce a kompetence jednotlivých pracovišť. 
31 Zákonný zástupce při hledání patřičného pracoviště využije stránek kraje či v případě speciálních postižení 

(poruchy PAS) stránek MŠMT. Jednotlivá pracoviště jsou značně vytížena, mnohdy i opakujícími se žádostmi o 

vyšetření ze strany zákonných zástupců na různých pracovištích. I zde platí pravidlo pouze jednoho dovoleného 

vyšetření ročně. Přesto se můžeme setkat s odborným posudkem i z jiného než spádového pracoviště. 
32 Přesný znění formuláře závisí na řediteli. Zřizovatel má taktéž právo dle zákona č. 561/2004 § 41 povolit a 

zrušit individuální vzdělávání žáka. 
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integraci, evidenční číslo spisu, doporučený rozsah reedukace, diagnózu. Nebo vlastním do-

poručením k integraci, které ovšem může být součástí komplexní zprávy z vyšetření, 

v takovém případě se využívá čestné prohlášení. 

b) Individuální vzdělávací program je podkladem pro navýšení finančních prostředků. Vý-

znam a důležitost IVP vystihla ve své práci O. Zelinková, o jehož úloze ve škole napsala: 

„Umožňuje žákovi pracovat dle jeho schopností, individuálním tempem, bez ohledu na učební 

osnovy, bez stresujícího porovnávání se spolužáky. Jde o lepší využití žákových předpokladů 

a dobrou motivaci.“33 Úplné přesné znění lze nalézt taktéž ve vyhlášce č. 73/2005.34 Vypra-

covává se zpravidla před nástupem žáka do školy, vlastní proces a metodiku tvorby IVP zpra-

covali ve svém díle autoři Kaprálek a Bělecký.35 IVP musí sledovat dvě roviny. První sleduje 

obsah vzdělání, určení a metod postupů a druhá se zaměřuje na specifické obtíže žáka a na 

posilování pozitivních prvků v životě dítěte. 

 Velkým problémem při implementaci IVP je udržování komunikace a stále spolupráce 

všech zúčastněných stran, který se na něm podílí.  Pojem komunikace v sobě zahrnuje i neu-

stále informování o stavu či změnách v něm. IVP samozřejmě vychází z diagnostiky poraden-

ského zařízení, ovšem při implementaci se do něj promítá pedagogická diagnostika učitele či 

celého sboru. Velkým předpokladem pro úspěch celého procesu je aktivita rodičů, která je 

přímo závislá na přesném informování o stavu a vysvětlování někdy i smyslu a významu dal-

ších opatření. Integrace, obzvláště pak vážně myšlená, je velmi nároční pro zákonné zástupce, 

neboť i když našli školu, která je ochotna přijmout jejich dítě, nesnímá to z nich zodpovědnost 

za vlastní úspěch integrace.36 Právem zde škola může a musí počítat s větší osobní angažova-

ností, než v případě umístění ve speciální škole. Jasně vymezená práva a povinnosti žáků a 

jejich zástupců nejsou přesně vymezena, tedy se jedná o určitý typ dohody. Ukázkové je poje-

tí IVP na brněnském gymnáziu Integra, jak ho sami definují v ŠVP pro svůj čtyřletý obor 

gymnázia „IVP je považován za výchovně vzdělávací smlouvu mezi školou, žákem a rodiči 

žáka, vychází ze školního vzdělávacího programu a je zpracován podle učebního plánu pří-

slušného ročníku. Reaguje na diagnostikované zdravotní obtíže, častější absence žáků spojené 

                                                 
33 Zelinková, O., Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program, Praha: Portál 2001, s. 172. 
34 Vyhláška č. 73/2005 Sb., vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a 

dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, § 6 a § 13. 
35  Kaprálek, K., Bělecký, Z., Jak napsat a používat individuální vzdělávací program, Praha: Portál, 2004. 
36 Úkoly vyplývající z integrace pro může rodič nalézt v knize: Michalík, J., Škola pro všechny, aneb, integrace 

je když…, Vsetín: ZŠ Integra za podpory programu PHARE-ACCESS 99 Evropské unie, 2002. V případě i 

dalších pracích, jejichž autor je Jan Michalík. 



19 
 

se změnami zdravotního stavu, na speciální vzdělávací potřeby plynoucí ze specifických po-

ruch učení. IVP se zaměřuje na konkrétní potřebu žáka, na stanovení cílů vzdělávání v daném 

období, na konkrétní práci učitele se žákem, na způsob hodnocení.“37 

 Velkým tématem i tvorbě samotného IVP jsou tzv. podpůrná opatření přijatá pro lepší 

průběh vzdělávání. Těmi podpůrnými opatřeními rozumíme pro speciální vzdělávání: využití 

speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzační, rehabilitační po-

můcky, speciální učebnice a didaktické materiály, poskytování pedagogicko psychologických 

služeb, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, zajištění služeb 

asistenta pedagoga, snížení počtu žáků ve třídě, oddělení nebo skupině. 

 Stálým problémem v případě integrace je nedostatek financí. Jednou z možností, jak 

financovat nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek je rozvojový MŠMT „Vybavení 

škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro rok 2010.“38 Cílem tohoto 

programu je poskytnout právnickým osobám vykonávajícím činnost základní školy nebo zá-

kladní školy speciální všech zřizovatelů neinvestiční finanční prostředky účelově určené na 

nákup pomůcek kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro podporu přístupu ke vzdělá-

vání žáků s tělesným, mentálním, zrakovým a sluchovým postižením, vadami řeči, autismem, 

více vadami a specifickými poruchami učení v základních školách a základních školách spe-

ciálních. Tedy za předpokladu, že pomůckou kompenzačního a rehabilitačního charakteru se 

rozumí věci, které žáku se zdravotním postižením usnadní přístup ke vzdělávání, vyrovnají 

jeho znevýhodnění dané konkrétním zdravotním postižením a podpoří úspěšnost jeho vzdělá-

vání. Mezi kompenzační pomůcky patří např. prostředky informačních technologií (hardware, 

software, výukové programy), polohovací nábytek a technické výukové pomůcky, pomůcky 

usnadňující samostatný pohyb žáka, optoelektrické pomůcky, stimulační didaktické pomůcky. 

Minimální požadovaná částka je Kč 10 000,- vč. DPH. Nejvyšší pořizovací cena pomůcky či 

materiálu pro přípravu individualizovaných stimulačních didaktických pomůcek za jeden kus, 

sestavu, případně soupravu včetně DPH cena včetně DPH nepřekročí Kč 40 000,- u hmotného 

majetku, u nehmotného majetku (programového vybavení) pak Kč. 60 000,- Oprávněnost 

žádosti přezkoumá kraj a poté žádost bude předána MŠMT. Žádost bude zamítnuta v případě 

                                                 
37 http://www.gymnazium-integra.cz – svp-kompletní G O9, s. 12. 
38 Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro rok 2010. 

č.j. 10 963/2010-28  

http://www.msmt.cz/socialni-programy/program-na-vybaveni-skol-pomuckami-kompenzacniho-a 
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již realizujících jiných projektů financovaných z ESF.39 Poměrně nejasné zda do tohoto pro-

gramu spadají i gymnázia se svými nižšími stupni, na které se zapomíná v jednotlivých rozvo-

jových programech. Touto skutečností se velmi snižuje možnost získat finanční prostředky 

z jednotlivých grantů. 

  Mezi ty další problematická opatření nesoucí sebou rizika, především v oblasti eko-

nomické patří zajištění funkce asistenta pedagoga.40 Z provozního hlediska je důležité rozlišit 

asistenta pedagoga od asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty ze sociálně znevýhodněné-

ho prostředí. Rozdílem je odlišný způsob financování. Na základě odborného vyšetření pora-

denského zařízení zažádá ředitel školy u zřizovatele o vytvoření místa asistenta pedagoga. 

Zřizovatel školy toto místo musí schválit. Tento administrativní rituál musí absolvovat všech-

ny školy a všechna školská zařízení, i když u škol soukromých je to jen administrativní zátěž, 

neboť mzda pedagogického asistenta může být hrazena i z jiných zdrojů.41 Mzdy jsou v tomto 

případě hrazeny z navýšených normativů.  Bohužel nárok na navýšené normativy mají žáci 

jen se zdravotním postižením. Nově lze čerpat i z dotačních programů např. „EU peníze ško-

lám“ přes tzv. šablony.42 Tyto šablony se zcela nepochopitelně nevztahují na nižší stupeň ví-

celetých gymnázií. Ještě před samotným vypsáním jednotlivých šablon, jsem inicioval přes 

Asociaci ředitelů gymnázií dotaz, zda do tohoto programu budou zahrnuty i nižší stupně 

gymnázií, taktéž jsem požádal o zdůvodnění takového rozhodnutí. Odpověď MŠMT byla ne-

gativní a zamítavé stanovisko nebylo podloženo logickými argumenty. 

 Plat asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty ze sociálně znevýhodněného prostře-

dí koofinancuje z rozvojového programu MŠMT, v poměru 80% celkové výše ku 20% 

z vlastních přidělených prostředků. 

 Samozřejmě je velkou zodpovědností vedoucího pracovníka zvolit správného člověka, 

který by měl integraci v daných předmětech na škole na starosti. Neboť kontrola průběhu in-

                                                 
39 Operačního program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, oblasti pod-

pory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami či z projektu 

EU peníze do škol. 
40 Předepsaná kvalifikace kritéria jsou uvedena v zákonu č. 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících a 

o změně některých zákonů, § 20. Zmíněný odstavec umožňuje značný rozdíl v dosaženém vzdělání pro výkon 

této funkce. Náplň práce charakterizuje Vyhláška č. 73/2005 Sb., Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, §7.  
41 Dle OŠMT Jihočeského kraje je pro školní rok 2009/10 schváleno 11 pedagogických asistentů, kteří mají 

působit na středních školách, vesměs převažují školy typu SOŠ a SOU. 
42 Bližší informace, včetně metodiky a termínů lze nalézt na webových stránkách MŠMT – 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam 
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tegrace vyplývá z vyhlášky č. 75/2005, která jasně stanovuje, že: „Školské poradenské zaříze-

ní sleduje a dvakrát ročně vyhodnocuje dodržování postupů a opatření stanovených v IVP. 

V případě nedodržování stanovených opatření informuje o této skutečnosti ředitele školy.“43 

Tedy volba správného týmu lidí se jeví jako určující pro úspěšnost integrace, vyhláška pomíjí 

úlohu výchovného poradce a podíl celého týmu na úspěšné reedukaci. 

c) Doklady pro ekonomické navýšení finančních prostředků na integrované děti se zasílají na 

krajský úřad tabulkách „Integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ (žádost 

o ekonomické zabezpečení integrovaných žáků). Tabulka musí obsahovat podrobné vyčíslení 

předpokládaného rozsahu ekonomických požadavků na zabezpečení vzdělání a výchovy na 

základě odborného návrhu poradenského zařízení vyjádřeného a zdůvodněného v IVP a dopo-

ručení k integraci. Termín k odeslání je 30. 11. kalendářního roku. Přílohou budou kopie do-

poručení k integraci poradenského zařízení. V doporučení k integraci musí být závazně uve-

deno, kolik hodin péče bude poskytováno integrovanému žákovi od poradenských zařízení. 

Jinak není možné nárokovat tyto náklady pro zvýšené ekonomické výdaje. 

 K integraci může dojít i v průběhu roku. V případě dětí integrovaných po 30. 11., je 

nutné tuto skutečnost nahlásit písemnou formou na úřad zřizovatele, včetně s doporučením 

k integraci a finančním požadavkem školy.  

 Příslušný krajský úřad bude navrhovat zvýšení finančních prostředků na nezbytné zvý-

šení nákladů podle doporučení k integraci od poradenského zařízení, tyto náklady budou za-

hrnuty do rozpočtu školy. Navýšení rozpočtu na individuální integraci je určeno na mzdové 

prostředky pedagogů a dalších pracovníků podílejících se na integraci žáků a dále na nákup 

nebo zapůjčení neinvestičních speciálních a kompenzačních pomůcek a učebnic. Příplatek 

není poskytován automaticky v plné výši tzv. republikového příplatku za konkrétní zdravotní 

postižení. Výše příplatku je stanovena individuálně a diferencovaně podle konkrétních vzdě-

lávacích potřeb žáka, rozsahu poskytované péče a s ohledem na odbornou a ekonomickou 

náročnost výuky v jednotlivých ročnících. V neposlední řadě je výše příplatku závislá na eko-

nomických možnostech zřizovatele. Konkrétněji se problematice věnuje vyhláška č. 65/2005 

Sb. o krajských normativech.44  

                                                 
43Vyhláška č. 73/2005. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a 

dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, § 6., odst.8.  
44 Na krajem stanovený normativ se každý zájemce může podívat na stránkách OŠMT příslušného kraje. Pří 

stanovení jeho výše se jednotlivé kraje mohou lišit. Právní mantinely nastavovala vyhláška č. 65/2005 Sb., vy-

hláška o krajských normativech, která je avšak v plném rozsahu nahrazena vyhláškou č. 492/2005 Sb., s platností 

od 1. 6. 2006.  
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 Z těchto peněz nelze hradit osobního asistenta, jeho financování je nutno zajistit ve 

spolupráci s úřadem práce, sociálními odbory obecních nebo městských úřadů nebo zajistit 

tuto činnost prostřednictvím nestátních neziskových organizací, které mají zaregistrované 

sociální služby.45 Financování osobní asistence spadá do kompetence Ministerstva práce a 

sociálních věcí, neboť osobní asistent není pedagogickým zaměstnancem.46 Osobní asistent ve 

škole pracuje na základě smlouvy o poskytování osobní asistence ve škole nebo školském 

zařízení. Předmětem smlouvy je především rozsah služby osobní asistence a vykonávané pra-

covní činnosti. Předchází mu smlouva mezi zákonnými zástupci dítěte, žáka nebo studenta a 

poskytovatelem sociálních služeb. Platbu za službu provádí zákonný zástupce. 

  

2.3. Inkluze 

 Inkluze je pojem, který se do českého školství dostává z anglo-amerického pojetí inte-

grace. Základním předpokladem je vybudování školy pro všechny, škola se přizpůsobuje po-

třebám všech dětí, učí je vzdělávat a žít společně. Pro naplnění tohoto předpokladu musí být 

splněny základní podmínky v podobě vybavení škol, jako je bezbariérový přístup, přítomnost 

asistenta a potřebné kompenzační pomůcky. 

 Proti dlouhodobé segregační politice našeho školství začalo u nás také bojovat MŠMT. 

Vítaným nástrojem pro všechny zúčastněné je Národní akční plán inkluzívního vzdělávání, 

který je překvapivě věcný a jehož časové rozvržení se zdá také reálné.47 Časové rozvržení 

počítá s horizontem tří let. Mezi roky 2010 – 2013 by měla vzniknout i konkrétní opatření. 

 Jak tedy MŠMT definovalo inkluzivní vzdělávání: „Za inkluzívní vzdělávání považu-

jeme vzdělávání rozvíjející kulturu školy směrem k sociální soudržnosti, vzdělávání vycháze-

jící z uspořádání běžné školy způsobem, který naplňuje koncept rovných příležitostí a nabízí 

adekvátní podporu v rámci vyučování všem dětem bez ohledu na jejich individuální rozdíly s 

cílem maximálně rozvinout jejich vzdělávací potenciál.“48 Pozorný čtenář se zde může dočíst, 

že se zatím o inkluzivitě českého školství pouze hovořilo, že součastný stav není srovnatelný 

s ostatními evropskými zeměmi. Zvýrazněn je tu sociální faktor celého procesu, který by 

zmírnit sociální exkluzi celých minorit či sociálních slupin, které stojí tak trochu mimo hlavní 

proud integrace. A tak zmírnit diskriminační tendence české společnosti. Tento široce pojatý 

                                                 
45 Zákon č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách. 
46 Zákon č. 563/2004 Sb., Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, § 2. 
47 K volnému stažení je na stránkách MŠMT v sekci sociální programy, odborné veřejnosti je známý dle jeho 

zkratky jako NAPIV. 
48 NAPIV, s. 1. 
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cíl, který počítá s celospolečenskou změnou chápání minorit, se podaří splnit pouze za před-

pokladu, že uvedené podmínky by měly být zajištěny zejména existencí komplexních opatření 

v oblasti legislativní, personální, pedagogické, ekonomické a technické a existencí podpůr-

ných služeb, k nimž patří nastavení a zajištění fungování poradenského systému apod.49 

V této práci žákům se sociálním znevýhodněním nebude věnováno mnoho prostoru, neboť 

jsem se s touto skupinou žáků na jihočeských gymnáziích nesetkal.   

 Jak NAPIV úkoluje vedoucí pracovníky školy? Z hlediska koncepčních dokumentů 

rozvoje českého školství bude docházet k zásadním úpravám, vzhledem k inkluzivním cílům 

by měly být přizpůsobeny jednotlivé vzdělávací programy. Vše bude podpořeno legislativní-

mi změnami, se kterými se počítá, že vstoupí platnost v roce 2011. 50 Samostatnou kapitolou 

je další vzdělávání pedagogických pracovníků, předpokládá se tématicky ucelený systém 

DVPP, který by posiloval kompetence pedagogických pracovníků k rozvoji inkluzivního 

vzdělávání. Jako obvykle se nezmiňuje způsob jeho financování, ale předpokládám, že bude 

hrazen z prostředků ESF. Zajímavým cílem je posílení personálních kapacit systému poraden-

ských služeb ve školství a posílení mobility služeb, neboť součastný stav je neudržitelný. Prá-

vě dlouhé čekací lhůty  na odborné poradenství, personální obsazení a četnost výjezdů odbor-

ných pracovníků považuji za velkou slabinu celého zamýšleného procesu.  

 Z hlediska již realizovaných aktivit jsou zajisté zajímavá nově zřízená centra podpory 

inkluzivního vzdělávání, která zde zúročí zkušenosti z předchozích projektů a která budou i 

centry dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.51 Otázkou zůstává jejich zájem o tuto 

problematiku. 

 V případě inkluzivního vzdělávání vidím největší hrozbu v chování veřejnosti, tedy 

jako v našem v případě zákonných zástupců samotných žáků. V další kapitole se tomuto té-

matu budu věnovat podrobněji, ale již nyní bych zdůraznil fakt, že při plánování strategického 

                                                 
49 NAPIV, s. 2.  
50 V rámci úprav obecně závazných právních norem nově a přesněji definovat vztahy účastníků inkluzívního 

vzdělávání (děti, žáci, zákonní zástupci, školy, relevantní školská zařízení, školská poradenská zařízení), vytvořit 

ucelený přehled opatření, jež by měla být předmětem novelizace a následně v rámci spolupráce jednotlivých 

odborů MŠMT zapracovat inkluzívní opatření přímo do vyhlášek o předškolním vzdělávání, o základním vzdě-

lávání, středním vzdělávání, vyšším odborném vzdělávání, zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách apod., 

NAPIV, s. 4. 
51Pro zájemce jsou konkrétní informace uvedeny na webu: http://www.cpiv.cz/. V regionu Českých Budějovic je 

centrum inkluzivního vzdělávání už plně funkční od listopadu 2009.  Do projektu se zapojilo již devět škol, 

z toho sedm základních a dvě odborná učiliště. 
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rozvoje školy by se nemělo zapomínat na důkladnou analýzu prostředí školy.52 Někdy přes 

odpor rodičů nebude integrace ani inkluze možná. A i tedy při sebe dokonalejším plánování se 

boj s rodičovskou veřejností může ukázat jako marný. Odpor pomůže zdolávat opět dokonalá 

komunikace, se správným akcentem na prohlubování vztahů s veřejností.  

 Dobrou pomůckou při přesvědčování veřejnosti, že cesta inkluze je pro školu tou ces-

tou správnou, je kniha autorské dvojice Langa a Beberichové, jejíž základní tezí je: „Škola 

musí vytvořit bezpečné prostředí bez diskriminace a předsudků. Základním pravidlem je, že 

účast dětí se speciálními potřebami přináší obohacení pro obě strany. Odpovědnost za výsled-

ky inkluze leží na celé třídě, která musí vytvořit u dítěte pocit, že do ní patří a že mu všichni 

důvěřují.“53  tomuto cíli by měly být podřízeny metody a formy vyučování – např. snížením 

počtem žáků ve třídě, kooperativní metoda učení, která rozvíjí sociální kompetence všech 

žáků.  

 

2.4. Segregace 

 Pojem segregace znamená oddělování a je odvozeno od latinského slova segregatio. 

Jde o odloučení postižených od nepostižených, často doprovázené hlubokými konflikty. 

V tomto prostředí byl chráně postižený jedinec i jeho okolí. Argumentace ve prospěch segre-

gačních tendencích je poměrně ustálená a stále se opakující. U těžších postižení se mluví o 

odlehčení náročné životní situace rodičů postižených dětí jejich umístěním do ústavní péče, 

speciálních internátních škol a zařízení. Velkým argumentem pro různá zařízení, že poskytují 

pro různě postižené jedince přiměřené prostředí a podmínky pro jejich vývoj (homogenizace 

skupin, adekvátní obsah vzdělávání, vhodné kompenzační pomůcky). Velkou měrou přispíva-

jí k šíření strachu z inkluze zákonní zástupci žáků, kteří se domnívají, že inkluze či integrace 

bude bránit rychlejšímu rozvoji jejich dětí. Taková hysterie může především v menších aglo-

meracích od záměru integrovat úplně odradit. Změnit celospolečenské klima je velmi časově 

náročné, a dobrý záměr ředitele školy se může proti němu obrátit.   

 

 

2.5. Legislativní rámec integračního procesu 

 Shrnou-li se právní rámec a závazné dokumenty vymezující pravidla integrace, může 

se dojít k závěru, že celý proces je ze strany státních institucí řádně ošetřen. Podmínky 

                                                 
52 Světlík, J., Marketingové řízení školy, Praha: ASPI, 2006, s. 32 – 91. 
53 Lang, G., Berberichová, Ch., Každé dítě potřebuje speciální přístup, Praha: Portál, 1998, s. 42. 
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s vymezením základních pojmů, včetně i jistého návodu k postupu stanoví Zákon č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění poz-

dějších předpisů, spolu s patřičnou vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a stu-

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

Jelikož je ředitel školy úřední osobou musí při svém rozhodování o povolení IVP respektovat 

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Personální a institucionální aktéry integrace řeší ze strany 

školské zákon č. 563/2004, zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých záko-

nů, který jasně stanuje podmínky k výkonu zaměstnání, především v případě pedagogických 

asistentů.  Ze strany poradenských zařízení je to vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování pora-

denských služeb ve školách a školských zařízení, v případě sociálních služeb jako je osobní 

asistent je nutné respektovat zákon č. 106/2006 Sb., zákon o sociálních službách. 

Z ekonomického hlediska je obzvláště v případě žádání finančního příspěvku na integrované-

ho žáka nutné třeba znát ustanovení vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech a me-

todiku jednotlivých krajů pro výpočet normativů.54 

 Velké změny přinese nově připravovaná vyhláška, která zruší stávající vyhlášku č. 

73/2005 Sb., a bude mít pravděpodobně účinnost od příštího školního roku.55 Z hlediska le-

gislativního procesu prošla již připomínkovým řízením. Návrh nové vyhlášky rozlišuje pod-

půrná a vyrovnávací opatření. Vzdělávaní dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a 

žáků mimořádně nadaných se uskutečňuje s pomocí podpůrných opatření, vzdělávání žáků se 

zdravotním znevýhodněním se uskutečňuje za pomoci vyrovnávacích opatření.  Vyrovnávací 

opatření jsou opatření směřující k prevenci či minimalizaci školního neúspěchu žáků se soci-

álním znevýhodněním. Vyrovnávací opatření jsou sumarizována v Katalogu vyrovnávacích 

opatření.  

 Zajímavé je se na problematiku integrace žáků na středních školách podívat z hlediska 

zřizovatele a v rámci kutikulární reformy i z hlediska jednotlivých školních vzdělávacích pro-

gramů. Svůj koncepční zámět rozvoje školství v jednotlivých krajích musí vypracovat OŠMT 

a musí být následně chválen krajským zastupitelstvem.56 Jihočeský kraj zařadil vzdělávání 

                                                 
54 Ve formátu .pdf  je k nahlédnutí na stránkách jednotlivých OŠMT v každém kraji. 
55 Datum účinnosti je pouze orientační a závislé na politické vůli sněmovny, ovšem MŠMT jako navrhovatel 

tvrdí, že by pro příští školní rok mohla vstoupit platnost. Pro ředitele škol to znamená během prázdnin pečlivé 

sledování legislativních změn, které mohou ovlivnit organizaci nastávajícího školního roku. 
56 Pro potřeby práce a jejího regionálního vymezení jsem pracoval s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvo-

je vzdělávací soustavy Jihočeského kraje, schváleným usnesením č. 84/2008/ZK dne 4. 3. 2008. S aktualizací 

platným až do roku 2013. 
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žáků se speciálními potřebami mezi prioritní strategie kraje, akcentuje se jak rovnost příleži-

tostí ke vzdělávání tak jeho zkvalitnění a modernizace. Ovšem u středních škol je tento strate-

gický záměr již zúžen a podřízen optimalizaci. Tento záměr se vztahuje pouze na rozvoj škol 

zřizovaných pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, u kterých je ještě třeba jejich 

rozvoj posuzovat odděleně s přihlédnutím k jejich specifikům. 

 Situace v základním školství se v oblasti opravdu zlepšuje, podařil se navýšit počet 

asistentů pedagoga ze 78 na přibližně 130, což zlepšuje podmínky pro vzdělávání dětí a žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách běžného typu. V Českých Budějovicích 

byla v základní škole běžného typu zřízena již třetí třída pro nadané žáky, což je ojedinělý 

experiment v rámci ČR, byť v současné době již nabídka pro nadané žáky v rámci ČR existu-

je. Dále se zde čtenář, že základní školství umožňuje dle patřičného postižení nalézt speciali-

zované pracoviště. Počítá se vznikem integrovaného poradenského systému, který by se za-

měřil na žáky s speciálními vzdělávacími potřebami. Střední školství a jeho integrační mož-

nosti je omezeno pouze na mentální a zdravotní postižení, pro takové žáky jsou zřízeny učeb-

ní obory či speciální střední školy. Celkově se zastupitelé shodli, že škol samostatně zřízených 

pro žáky se zdravotním postižením je v Jihočeském kraji dostačující, neuvažuje se o jejím 

rozšíření, ale spíše o stabilizaci či její optimalizaci. Krajští zastupitelé nepředpokládají zřejmě 

z finančních důvodů nějaký rozvoj aktivit v oblasti integrace, což trochu tlumí nadšení u kraj-

ských institucí či soukromých subjektů. 

 Při kurikulární reformě je nutné sledovat soulad vlastního školského vzdělávacího 

programu s rámcově vzdělávacím programem. V mém případě je aktuální Rámcový vzdělá-

vací program pro gymnázia,57 ve kterém je nutné uvést, jakým způsobem škola zajistí vzdělá-

vání žáků se speciálními potřebami. Tuto problematiku je třeba zpracovat nejen z hlediska 

součastných žáků, ale i obecněji pro případ, že se takový žáci budou o studium na škole uchá-

zet, případně když se u nich speciální vzdělávací potřeby projeví až v průběhu studia. Zajíma-

vé je také doporučení, že by škola ve svém ŠVP měla popsat, jak je připravena na vzdělávání 

různých skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále by měla uvést spolupráci 

s poradenskými zařízeními, podmínky pro zavedení IVP a další opatření vedoucí ke kompen-

zaci handicapu. Dále je připuštěna možnost úpravy RVP G dle potřeb jednotlivých žáků. Ve 

ŠVP by se nemělo zapomínat i na nadané žáky, jejichž nadání by se mělo dále rozvíjet. 

                                                 
57 Pro potřeby sepsání ŠVP byl Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze sepsán Manuál pro tvorbu školních 

vzdělávacích programů na gymnáziích, Praha: VÚP, 2007, s. 66 – 69. 
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 Pokud zákonný zástupce zvažuje, jakou školu pro svého potomka se speciálními po-

třebami vybere, musí se obrnit trpělivostí. Orientační pomůckou mu může být ŠVP, neboť bez 

nahlédnutí do jednotlivých ŠVP si ničím nemůže jist. Rozdílem mezi státním a soukromým 

sektorem není určitě jen školné. V tomto případě je to i velký rozdíl v oblasti zpřístupnění 

informací tykajících se integrace. U gymnázií, jejichž zřizovatel je Jihočeský kraj, není vždy 

zvykem umístit celé ŠVP na internetové stránky školy, takže zákonný zástupce musí jít požá-

dat o nahlédnutí do něj. U soukromých škol nalezneme informace o žácích se SVP snadněji, 

neboť téma individuálního přístupu k výuce je mottem mnohých škol. Pro srovnání jsem vy-

bral po zástupci z každého tábora, obě gymnázia mají sídlo v Českých Budějovicích.58  

 Na gymnáziu, jehož zřizovatel je kraj, nebyla nikdy integrace nějakým zvláštním té-

matem na pedagogických poradách. Proto i první pokusy o sestavení vlastního ŠVP byli v této 

oblasti víc než šablonovité a o ničem nevypovídající. Vzhledem nutnosti zařadit kapitoly, 

které se zabývají vzděláváním žáků se SVP, byl výsledek následující: „Škola je připravena v 

mezích možností školy gymnaziálního typu studia zabezpečit vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Budova školy není vybavena bezbariérovým přístupem, což provoz-

ně omezuje možnost zařazení žáků nepohyblivých. V ostatních případech jsme připraveni ve 

spolupráci se zřizovatelem a zainteresovanými institucemi vzdělání těchto žáků zajistit uplat-

něním zdravotního hlediska a respektováním osobnosti žáka a individualizace jeho vzdělává-

ní.“59 V případě nadaných žáků byla ještě tajemnější: „Škola je připravena podle příslušných 

legislativních předpisů zajistit výuku žáků mimořádně nadaných (přijetí žáka do vyššího než 

prvního ročníku, zařazení žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího, apod.) i roz-

víjet nadání těchto žáků jejich individuálním studijním zapojením ve všech směrech, mimo 

jiné i využitím pedagogicko-organizačních úprav v podobě individuálního vzdělávacího plá-

nu, doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu, účasti ve výuce některých před-

mětů se staršími žáky a přípravy na předmětové soutěže a rozvoj zájmu žáků v určitém oboru 

vzdělání.“60  

 Pro zákonného zástupce jsou to odstavce minimálně zavádějící, neboť k vzhledem 

formálnosti daného tvrzení, může škola splnit jeho očekávání nebo také ne. Spíše se kloním   

                                                 
58 Jedná se o Gymnázium, Česká 64, jehož webové stránky jsou http:// www.gymceska.cz  a o Česko – anglické 

gymnázium s.r.o, jehož webové stránky můžeme navštívit na http://www.cag.cz. Gymnázium v České ulici jsem 

vybral nejen pro dostupnost jeho ŠVP, ale také proto, že jako jeho zaměstnanec mohu popsat i jeho okolnosti 

vzniku. ČAG jsem vybral pro jeho jasně definovanou strategii pro žáky se SVP. 
59 ŠVP pro gymnázia, Gymnázium, Česká 64, verze 2009/2010, s. 14. 
60 Tamtéž, s. 15. 
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k tomu prvnímu, neboť tato formálnost svědčí o faktu, že daná škola nemá s touto oblastí 

vzdělávání žádné zkušenosti. Na webových stránkách taktéž není žádný odkaz či informace, 

zda je škola splnit podmínky integrace.  

 Zajímavou proměnou prošlo ŠVP gymnázia letošní školní rok, kde došlo k výraznému 

přestylizování kapitol týkajících se kapitol. Žáci se vzdělávají podle zpracovaného učebního 

plánu daného ročníku a na základě individuálního vzdělávacího plánu. Ředitel školy rozhodu-

je o povolení individuálního vzdělávacího plánu pro žáka se speciálními vzdělávacími potře-

bami /dle druhu postižení - mentální, sluchové, zrakové, tělesné, s vadami řeči, souběžné po-

stižení všemi vadami, vývojové poruchy učení a chování/ na základě žádosti zákonných zá-

stupců a odborného vyšetření a doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Výchovná 

poradkyně ve spolupráci s třídním učitelem a ostatními vyučujícími vypracuje individuální 

vzdělávací plán, který respektuje individuální potřeby jednotlivých žáků, vytváří optimální 

podmínky pro jejich další vzdělávání a je závazný pro celý pedagogický sbor. Učitelé uplat-

ňují individuální a tolerantní přístup k těmto žákům, používají vhodné metody práce a po-

můcky, zohledňují druh, stupeň a míru postižení při hodnocení výsledků vzdělávání, pomáhají 

při zajišťování kompenzačních pomůcek, zvyšují si odbornost v oblasti speciální pedagogiky. 

Žákům se sociálním znevýhodněním škola umožňuje půjčování učebnic z fondu školní 

knihovny a pomáhá zprostředkovat finanční příspěvky na školní akce přes Občanské sdružení 

pracující při škole.61 

  Vnímavému čtenáři zřejmě již došlo, že byl přijat v přijímacím řízení žák, u něhož se 

projevili SVP během prvního roku studia na této škole a jehož rodiče navštívili patřičné pora-

denské zařízení. Ředitel školy a celý pedagogický sbor stál před velkým problémem, který se 

musel vyřešit. Následná úprava vlastního ŠVP byla změnou nejméně bolestnou. Pouze nena-

jdete žádný takový odkaz na hlavním menu webových stránek, neboť se to nepovažuje z hle-

diska dobrého jména školy za vhodné a prospěšné.  

 Úplně jiný přístup můžeme najít na stránkách soukromého gymnázia, z nichž čiší 

promyšlená marketingová strategie a zajímavá koncepce rozvoje, ve které jde skutečně o kaž-

dého žáka. Jedině s čím se dá polemizovat je pojetí integrace, která se zde považuje za nad-

standardní službu, což dodává pocit exkluzivity než práva. Ale vzhledem k předchozímu pří-

padu se tomu ani nedivím. Zákonný zástupce či jiný zájemce se zde může dočíst: „Pokud Va-

še dítě, náš možný budoucí student, mělo kvůli diagnostikované specifické vývojové poruše 

                                                 
61 ŠVP pro Gymnázia, Česká 64 – k volnému nahlédnutí na 

http://www.gymceska.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=29&Itemid=8. 
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učení – dyslexii, dysortografii, dysgrafii – přidělenou tzv. integraci, znamená to, že si i při 

přechodu na další stupeň studia zaslouží určité zohlednění a podání pomocné ruky. I pro zdej-

ší studium můžeme s Vámi rodiči a Vaším dítětem připravit individuální vzdělávací plán pro 

předměty, na které se přítomná porucha učení vztahuje. Neznamená to, že budeme žákovi 

„přilepšovat“, odpouštět chyby a neznalosti, že snížíme nároky, protože jako student gymná-

zia musí zvládnout požadavky osnov už proto, že získané vědomosti a dovednosti jsou před-

pokladem pro další studium. Ale individuálním přístupem mu pomůžeme minimalizovat potí-

že a individuálními metodami, stanovenými vašemu dítěti přímo „na míru“, docílíme zvládnu-

tí potřebných znalostí. 

 U budoucích studentů čtyřletého gymnázia bývá řada potíží vlivem poruchy již zmír-

něna a kompenzována, tzn., že přetrvávající potíže nemívají tak zásadní vliv na osvojování 

znalostí jako dříve, v osmiletém gymnáziu je však třeba dané problematice věnovat stále zvý-

šenou pozornost. Proto jsme připraveni v obou případech podílet se na zvládání požadavků 

učiva stanovením individuálních studijních plánů. Konzultanty budou odborní pracovníci pe-

dagogicko-psychologické poradny a zkušení pedagogové našeho gymnázia.“62  

 Cílem mé práce není hledání motivů, které vedou rodiče k umístění svého dítěte na 

určité škole. Přesto pro ně stylizace webových stránek může být rozhodující, obzvláště 

v případě pokud hledají individualizovanou péči. Neměli by spoléhat jen na mediální podkla-

dy, ale měli by se zejména soustředit i na vlastní pohovor se zástupci školy. V jejich výběru 

by rozhodujícím faktorem měla být zkušenost s integrací žáků z minulých let. Ta pomůže 

oddělit psanou fikci od skutečné reality. Rovněž by neměla být opomíjena zkušenost 

s integrací a doporučení od pracovníka PPP nebo SPC, který kontroluje integrace na jednotli-

vých školách a podává zprávu zřizovateli příslušné školy. Jak ukázal mnou provedený vý-

zkum, zůstává předsevzetí integrovat žáky u škol někdy pouze vizí a realita je někde úplně 

někde jinde.  

 

2.6. Kontrola 

 Na povinnosti vyplývající ze školského zákona dohlíží Česká školní inspekce, v jejíž 

kompetenci je kontrola i vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dle plánu 

hlavních úkolů České školní inspekce je dokonce zařazena hned do prvního úkolu.63  Kontrola 

                                                 
62 http://www.cag.cz/cz/nadstandradni-pece 
63 Pro každý školní rok je navrhnut a po schválení umístěn na stránkách České školní inspekce: 

http://www.csicr.cz/cz/dokumenty/plan-hlavnich-ukolu. Prvním úkolem pro školní rok 2009/2010 je hodnocení 
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by se měla zaměřit především na rovnost přístupu k vzdělávání, na podporu sociálně znevý-

hodněných žáků, na podporu žáků s dyslexií nebo dyskalkulií a konečně na audit dětí a žáků v 

konkrétních školách, míra integrace a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro 

kontrolu ekonomických záležitostí související s integrací slouží inspekci sedmý úkol, který 

má především zjistit, kontrolovat a analyzovat informace o jednotlivých rozvojových progra-

mech - především se to týká financování asistentů pedagoga pro žáky a studenty se sociálním 

znevýhodněním. U soukromých a církevních škol je do kontroly zahrnuto celé financování 

asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením. 

 Česká školní inspekce vydává pro každý školní rok výroční zprávu, kde hodnotí sou-

častný stav vzdělávací soustavy.64 O integraci se může zájemce dočíst: „Celkové školní vý-

sledky, skupinová a individuální podpora ve středním vzdělávání byla nevyhovující v 8,7%   

SŠ. Ve zbývajících školách upozorňuje inspekce na skrytá rizika především v individuální a 

skupinové podpoře, v přijímacím řízení a v nedořešeném pojetí ukončování studia ve středním 

vzdělávání.“65 Jednoznačně jsou řediteli škol vyjmenovány rizikové oblasti, u kterých je třeba 

se mít na pozoru. Bližší statistiky a porovnání se situací s Jihočeským krajem bude předmě-

tem druhé části práce.  

 Ještě zajímavějším zdrojem informací mohou být tématické zprávy vypracované Čes-

kou školní inspekcí, jejichž cílem je zjišťování ukazatelů k dané problematice v rámci institu-

cionálního hodnocení škol a při tematicky zaměřených šetřeních v různých vzdělávacích ob-

lastech.66 ČŠI ve své tematické zprávě upozornila na rozdíl mezi skutečně identifikovaným 

žákem a stavem uváděným ve školních vzdělávacích programech. U víceletých gymnázií 

pouze 4% škol nemělo ve svém ŠVP vymezeno zabezpečení výuky mimořádně nadaných 

žáků. Ovšem pouze 36% z navštívených škol identifikuje u svých žáků nadání.67 A ani zde 

není důvod k optimismu, neboť velmi často dochází k zúžení ve výuce pouze na diferencova-

                                                                                                                                                         
škol a školských zařízení, zejména zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle pří-

slušných školních vzdělávacích programů.  
64 Pro školní rok 2008/2009 je k dispozici na stránkách školní inspekce: 

http://www.csicr.cz/cz/dokumenty/vyrocni-zpravy.  
65 Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2008/2009,Praha: ČSI, 2009, s. 30. 
66 Tématická zpráva: Umí školy pracovat s nadanými žáky?, Praha: ČŠI, 2008. Hlavním cílem 

zpracování poznatků z tohoto tematického okruhu bylo podat první souhrnnou informaci ČŠI 

o identifikaci nadaných žáků ve školách, o vytváření podmínek k uspokojování vzdělávacích 

potřeb těchto žáků, a o způsobech práce směřujících k dalšímu rozvoji jejich nadání.  

67 Tématická zpráva: Umí školy pracovat s nadanými žáky?, Praha: ČŠI, 2008, s. 7. 
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né zadávání úloh. Tuto formu nejvíce využívají učitelé v gymnáziích, nejméně pak ve střed-

ních odborných učilištích. I když nadaní žáci sami iniciativně a často využívají nabídku škol-

ních i mimoškolních aktivit. Někteří se zúčastňují vědomostních soutěží a podílejí se na pre-

zentaci školy. Podpora nadaných žáků je však nesystematická, nejčastěji orientovaná právě 

pouze na jejich zapojování do školních a mimoškolních soutěží a olympiád, neboť tyto úspě-

chy dokládají mnohdy kvalitu školy a jsou prezentovány na různých propagačních materiá-

lech. Tento způsob zapojení nadaných dokazuje již zmiňované ŠVP Gymnázia, Česká 64.   

 Nejtvrdší kritika schopností škol v této oblasti je ovšem skryta na závěr této tématické 

zprávy, v níž mimo jiné stojí: „Při zodpovězení otázky, zda školy umí pracovat s nadanými 

žáky, musíme konstatovat, že ve školách v zásadě převládá bezradnost, někdy i nezájem a 

neochota (chybí motivace), kontrast mezi deklarovanými podmínkami a skutečností (např. 

podmínky společného vzdělávání žáků všech úrovní nadání ve stejné třídě atd.), ale i obecně 

nepochopení celé problematiky rozvojových potřeb zejména mimořádně nadaných žáků. Po-

zornost nadaným žákům se podle zjištění ČŠI zpravidla vyčerpává zájmem o skupinu výrazně 

nadprůměrných žáků, dosahujících nadprůměrných výsledků, kterým dostačuje v motivaci k 

výkonu stávající vzdělávací systém.“68 

   Jak situace ovšem probíhá v jednotlivých krajích je závislé na personálním obsazení 

na jednotlivých krajských inspektorátech a na typu školy. Dle inspektorátu v Českých Budě-

jovicích neprobíhá nijaká cílená kontrola výše zmíněných bodů na středních školách, neboť 

prioritu mají především kontrola souladu RVP se ŠVP, podpora čtenářské a matematické 

gramotnosti, výuka cizích jazyků, podpora ICT a její rozšíření do dalších předmětů. Taktéž mi 

bylo řečeno, že není dostatek kvalifikovaného personálu a že vzhledem počtu případů inte-

grovaných žáků na středních školách spoléhají spíše na podměty zvenčí. V případě metodické 

podpory nadaných žáků je situace asi ještě o trošku horší, neboť se na celý kraj připadají dvě 

odbornice se sídlem v Táboře a ve Strakonicích.  

 To byly úkoly stanovené plánem, ovšem inspekce je povinna prošetřit všechny doru-

čené stížnosti, které se také mnohdy týkají procesu integrace. Mezi nejčastější dotazy a žá-

dosti o prošetření patří dotazy ohledně jejího průběhu – od nastavení podmínek přijímacího 

řízení, hodnocení až po jednotlivé dotazy z poradenské činnosti. Těmto stížnostem by měl 

ředitel školy předejít otevřenou komunikací se všemi účastníky a neměl by nikdy pouštět 

vlastní integraci a její průběh ze zřetele. Neboť rodič se obrací na inspekci pouze v krajních 

                                                 
68 Tamtéž, s. 10.  
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případech nečinnosti dané školy. V případě problému je ho třeba hned řešit, neboť většina 

podání z této oblasti je ze ČŠI vyřešena ve prospěch dítěte.   
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3. Strategie rozvoje školy 
 
 Rozhodne – li se ředitel školy z nejrůznějších příčin přijmout výzvu integrace, stává se 

toto rozhodnutí závažným manažerským rozhodnutím, které vyžaduje od ředitele nejenom 

pečlivou teoretickou přípravu, nýbrž i určité vůdcovské schopnosti, které pomůžou realizovat 

jeho představu rozvoje školy. Nápomocna mu při nastudování teorie může být odborná litera-

tura. Tématem rozvoje, plánování i managementu změny ve školství se věnují autorské kolek-

tivy soustředěné kolem Ludvíka Egera, Jaroslava Světlíka či následovníků Lenky Slavíkové 

v Centru školského managementu v Praze.69 V případě, že by vedoucí pracovní chtěl porovnat 

základní principy chování ve státním sektoru se sektorem privátním, může sáhnout i po ryze 

manažerské literatuře.70  

 Vlastní proměna školy, která není připravena na konfrontaci s integrací, v otevřenou 

instituci, která je schopna integrovat žáka se SVP, je určitě změnou dlouhodobou, kterou musí 

manažer zařadit do dlouhodobé koncepce rozvoje školy.71 Právě zde může leader uplatnit své 

vlastnosti, především schopnost svěřené instituci vtisknout dosažitelnou vizi a přesvědčit 

ostatní o její smysluplnosti. O potřebě strategického plánování v době rychlých změn, zvyšo-

vání konkurence v oblasti školství není třeba diskutovat. Stejně tak o vytvoření nosné vize, 

která by vnitřně naplňovala všechny pracovníky školy a motivovala je k větším výkonům. Při 

vzniku vize rozvoje školy můžeme sledovat rozdíl v náplni jednotlivých rolí vedoucích pra-

covníků. Manažer se soustředí na dosahování stanovených cílů, které jsou stanoveny právě 

leaderem. Takto lze rozdělit jednotlivé vedoucí pracovníky na správce svěřené instituce, kte-

rou z jejich letargie může probudit až rapidní pokles žáků, a na skutečné leadery, kteří doká-

žou školu či školské zařízení připravit na zásadní a časté změny ve školství.  

                                                 
69  Eger, L., a kol., Strategie rozvoje školy, Plzeň: Cechtuma, 2002. 

     Světlík, J., Marketingové řízení školy, Praha: ASPI, 2006. 

 Světlík, J., Marketing školy, Zlín: Ekka, 1996. 

 Slavíková, L., Řízení školy a pedagogického procesu, Praha 2003. 
70  Keřkovský, M., Vykypěl O., Strategické řízení: teorie pro praxi, Praha: C.H. Beck, Praha 2006. 

     Hron, J. Tichá I., Dohnal, J., Strategické řízení, Praha: ČZU, 2000.  

     Stadler, S., Strategický management, Brno: Masarykova univerzita, 2000.  
71 Vzhledem k výsledkům statistické části této práce nelze vyloučit, že problém integrace může mít i podobu 

krátkodobého akčního plánu. Tato situace nastane v případě přijetí žáka se SVP a vše probíhá za plného chodu 

školy, tedy integrace není řešena komplexně, ale pouze jako ojedinělý problém. Většinou si taková škola neudělá 

ani zpětnou analýzu s hodnocením celého procesu. Celý proces uvízne v nahodilém operativním řešení, které se 

dokonce může lišit případ od případu. 
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 Ještě než budeme pokračovat dále v teorii plánování, je třeba připomenout úlohu sel-

ského rozumu při vytváření vizí. Užitečnost a budoucnost instituce se dá shrnout do třech od-

povědí na tři jednoduché otázky, přesně tak, jak je formuloval ve své knize Jiří Plamínek: 

Komu bychom měli být užiteční? Co od nás může chtít? Jak mu to poskytneme? Tak autor 

této knihy definoval vztah mezi subjekty, potřebami a produkty.72 Pokud lze odpovědět na 

tyto otázky smysluplně, ušetří čas při vymýšlení zbytečných myšlenkových konstruktů. Je-li 

plánování myšleno opravdu vážně, mohou při něm pomoci otázky položené Lenkou Slavíko-

vou, která opět velmi stravitelně převádí manažerskou teorii do řeči selského rozumu. Výho-

dou těchto čtyř otázek je jejich chronologické pořadí, které by mělo být dodrženo. Opět při 

zamýšlení nad rozvojem školy je nutné zodpovědět následující otázky: Kde jsme teď? Kam se 

chceme dostat? Jak se tam dostaneme? Co pro to uděláme?73 

 Takto jednoduše je vysvětlen fakt, že strategie školy je syntézou čtyř základních pro-

cesů: 

1. Strategická analýza: zhodnocení silných a slabých stránek školy. 

2. Vytvoření plánu: vymezení priorit, stanovení specifik a orientace ke specifickým cílům. 

3. Realizace. 

4. Hodnocení: je kontrolována úspěšnost realizace. 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 

 
grafické zpracování vztahů mezi jednotlivými fázemi74 

  
 Poněkud komplikovaněji zpracovává stejné téma jiné grafické zpracování, zachycující 

potřebné kroky k vlastní realizaci strategického záměru. Toto zobrazení počítá se třemi fáze-

mi, které by měly zaručit úspěch. Strategická analýza je oběma společná, liší se v tom, že 

druhé zobrazení počítá s více strategickými alternativami, jejichž výběr je řízen především 

jejich efektivitou a možnostmi daného zařízení. Jednotlivá schémata jsou užitelná pro rozdílné 

typy úkolů. Faktem ovšem zůstává, že rozhodneme- li se pro jedno či druhé, je třeba dodržet 

určitý chronologický postup jednotlivých kroků. 

                                                 
72 Plamínek, J., Vedení lidí, týmů a firem, Praha: Grada, 2002, s. 16. 
73 Slavíková, L., Řízení školy a pedagogického procesu, Praha 2003, s. 32.  
74 Studijní materiál – Interaktivní CD, Praha: CŠM, 2008, s. 6. 
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Model procesu strategie řízení podle Johnsona  a Scholese (Cesty k úspěšnému podniku)75 

  

 Před provedením vlastní analýzy prostředí školy je nutné, podrobně seznámit všechny 

podřízené s plánem rozvoje. Důležité je především správné pochopení vize, aby se mohli po-

dílet při její implementaci do praxe. Tato fáze je dost podceňována mnohými řediteli škol, 

neboť se spíše spoléhají direktivní styl řízení, který je přirozenou obranou proti věčně reptají-

cím zaměstnancům, kteří primárně budou odmítat každou změnu. Trpělivá komunikace, sázka 

na spřízněné duše v kolektivu, vhodný způsob motivace a překonání prvních obtíží může vý-

razně přispět k prosazení nového koncepčního záměru v prostředí, které mu nebylo nakloně-

no.  

 

3.1. Strategická analýza 

 Pro rozhodnutí ředitele, zda je vhodné věnovat pozornost při zisku nových klientů i 

skupině žáků se SVP, je nutné provést důkladnou analýzu vlivů prostředí. Odborníci rozdělují 

tyto vlivy ovlivňující chod školy na vlivy vnitřní a vlivy vnější.76 O jejich významu, důleži-

tosti a možnostech ovlivňování managementem školy se vedou diskuze. I metody analýzy 

jsou rozdílné. Pro analýzu vnitřního prostředí školy, tedy oblast, kterou by vedení mělo rych-

                                                 
75 Johnson, G., Scholes K., Cesty k úspěšnému podniku, Praha: Computer press, 2005. 
76 Světlík, J., Marketingové řízení školy, Praha: ASPI, 2006, s. 32 – 91. 
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leji a efektivně pozměnit, je používána SWOT analýza.77 Pro analýzu vnějšího prostředí je 

běžně používána STEP analýza, která sice zkoumá oblasti, jejichž vývoj nemůže ředitel školy 

prakticky ovlivnit. Přesto by mělo být v jeho zájmu rozpoznání těch nejdůležitějších vlivů, 

zároveň by měl odhadnut jejich vývoje a přizpůsobit se možným změnám.78   

 Provedení analýzy vnitřního prostředí musí každá škola provést sama.  Z vnějších vli-

vů bych se zaměřil především na demografické vlivy v Jihočeském kraji. Klesající počet žáků 

dostává pod existenciální tlak mnohé školy, které nebyly na náhlý úbytek žáků vůbec připra-

veny. Především se to týká gymnázií, kde určitě roste konkurenční prostředí. Školy si konku-

rují zejména v získání zdrojů potřebných pro jejich přežití a rozvoj. Jedná se především o zís-

kání žáků v žádoucí kvalitě a množství a o získání finančních prostředků (granty, sponzorské 

dary, mezinárodní projekty).  Ředitelé se také dostávají pod tlak rostoucí diverzifikace studia, 

nových studijných programů a oborů. Nehledě na rostoucí soukromý sektor, který velmi rych-

le reaguje na individuální potřeby a zájmy žáků.   

 S ryze obecnými odhady se může zájemce seznámit v koncepci dlouhodobého záměru 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy, ve kterém se lze dočíst o klesající tendenci popula-

ce. Konkrétněji se zde může zájemce dočíst, že populačně nejslabší ročníky pro nástup na 

střední školy jsou očekávány v letech 2010- 2013.  Pro podrobnější údaje je třeba navštívit 

webové stránky Českého statistického úřadu, kde je třeba zaměřit svoji pozornost na Jihočes-

ký kraj, a Ústavu pro informace ve vzdělávání.79 Z nichž lze zjistit, že na 26 jihočeských 

gymnázií studovalo v loňském roce 8991 žáků (do 30. 9. 2009), což činí 21% z celkového 

počtu žáků denního studia. Zajímavě se naplnil předpoklad Jihočeského kraje, který přišel 

s odhadem, že další každý školní rok tedy v tomto případě 2009/2010 nastoupí na střední ško-

ly méně žáků a to v rozmezí 600 – 1800 žáků. Dokládají to agregované údaje ÚIV, ve kterých 

                                                 
77 SWOT analýza je účinným nástrojem, který pomůže získat řediteli poměrně efektivně přehled o silných a 

slabých stránkách školy. Tedy o pozitivech, na kterých se dá dále stavět koncepce rozvoje, o negativech, která 

jsou třeba odstranit. Většina škol provedla SWOT analýzu v souvislosti s tvorbou vlastního  ŠVP. V mé práci 

jsem narazil na jeden problém, většina ředitelů vůbec seriózně neuvažovala, zda by to jejich škola zvládla. Jsou 

to letitý praktici, kteří svoji školu dokonale znají. Takže rozhodnutí provádějí od stolu, což může zkreslit skuteč-

nou připravenost školy na integraci.     
78 Společenské, sociální (demografická křivka, životní styl, požadovaná úroveň vzdělání) 

    Technologické (objevy, nové technologie, výzkum) 

    Ekonomické (výdaje na školství, výše HDP) 

   Politické faktory (stabilita vlády, vládní priority státní vzdělávací politika) 
79 http://www.cbudejovice.czso.cz/ 
    http://www.uiv.cz/ 
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lze nalézt, že ve školním roce 2009/2010 studuje na gymnáziích 7476 žáků, tedy počet pokles 

o 1515 žáků, což představuje pokles proti školnímu roku 2008/2009 o celých 17%.80  

 S ohledem na integraci je nutné sledovat i statistiku integrovaných žáků v minulých 

školních letech. Cílem takové analýzy je zjištění odpovědi na otázku, zda orientace na žáky se 

SVP může být v Jihočeském kraji pro gymnázium přínosná v podobě zajištění růstu uchazečů 

o tuto školu. Porovnáme-li statistické výsledky na základních školách, jejichž zřizovateli 

nejsou soukromé subjekty, školní roky 2006/2007,2007/2008 a 2008/2009, můžeme získat i 

odhad budoucího vývoje. Při zpracování dat došlo k zajímavému zjištění, které jednoznačně 

popírá stereotypní tvrzení, že dětí se SVP přibývá. Pro lepší přehled byl vypočítán poměr in-

tegrovaných žáků k celkové populaci na základních školách, z něhož vyplývá, že nejvyššího 

podílu dosahují žáci se SVP ve školním roce 2006/7 a to 3,2%, v následujících letech tento 

podíl klesá na 2,5% v roce 2007/8 a na 2,1% v loňském školním roce 2008/2009.81 Vysvětle-

ní, že výrazně klesl celkový počet žáků, zřejmě nebude jediným možným. Celkově poklesl 

počet žáků během těchto tří školních roků o 3325 žáků. Ovšem cílem této práce není hledat a 

vysvětlit důvody tohoto poklesu u integrovaných žáků, i když mnohé byly zmíněny. 

 Pokud bychom se nechali ovlivnit pouze demografickými faktory a odhady budoucího 

vývoje, byla by myšlenka integrace a odhodlání ji realizovat značně nereálná, neboť náklady 

na vlastní zavedení změny by přesáhly zisk.  

 Ovšem je tady i jiný pohled na integraci a to jako na nástroj v konkurenčním 

prostředí škol. Ředitel by měl analyzovat konkurenční situaci na trhu školských služeb již 

                                                 
80 Z toho 3445 žáků v osmiletém, 565 žáků šestiletém a 3247 žáků v čtyřletém cyklu.   
81 Vyjádřeno konkrétněji v číslech pro školní rok 2006/7 bylo registrováno 1545 integrovaných žáků, pro dva 

následující školní roky bylo zaznamenáno 1179 a 960 žáků. Pro ředitele gymnázia není zase tak podstatný cel-

kový záznam všech integrovaných žáků. Musí jít statisticky ještě hlouběji až k číslu žáků s vývojovou poruchou 

učení, u nichž existuje předpoklad pro možný nástup a zájem o studium na gymnáziu. Takto se může zjistit, že 

ve školním roce 2006/7 bylo takových žáků 1263, pro další roky to bylo 903 a 685 žáků. Celkový poměr 

k ostatním postižení, klesá u těchto žáků z 81,7% až na 71,4%. Ovšem obzvláště dramatický je pokles pro loňský 

školní rok, kdy počet žáků s vývojovými poruchami učení poklesl o 45,8%. Důvody budou zřejmé, nedostatek 

financí, neochota školy i menší zájem ze strany rodičů. Velkým problémem statistického šetření, je podchycení 

žáků, kteří by spadali do této kategorie, je s nimi i tak na základních školách zacházeno, v podobě úlev či zvlášt-

ních pracovních postupů, ovšem není pro ně vypracován individuální vzdělávací program, tedy do statistik neza-

padají. Obdobné statistické šetření lze provést pro církevní a soukromé základní školy, které v Jihočeském kraji 

rozhodně nijak zásadní podíl na výchově integrovaných žáků, za poslední tři roky jejich celkový počet nepřesáhl 

20 žáků.    

Zdroj: http://www.uiv.cz/ 
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proto, aby zjistil, co ovlivňuje volbu žáků při rozhodování jít studovat určitou školu. Z celé 

řady faktorů jako je nutnost dojíždění, ubytování, kvalita školy, uplatnění absolventů v praxi, 

je pro myšlenku integrace nejdůležitější snaha přizpůsobit školu potřebám svým potenciálním 

klientům a tím zaplnit mezeru na trhu se vzdělávacíma potřebami. Velkou výhodou tohoto 

řešení je, že nepřináší velké náklady pro instituci, ale zaměřuje se na maximální vytěžení 

vlastních zdrojů.  

Může to být šance pro zvyšování kvality školy. V manažerské literatuře je používán 

pro celkové řízení kvality termín Total quality management (TQM), termín zavedený 

v privátním sektoru, který za dodržení určitých podmínek je přenositelný i do oblasti školství. 

Nejpřesněji se to povedlo autorskému kolektivu soustředěného kolem pražského Centra škol-

ského managementu, který ve svém materiálu podal přesnou definici i podmínku dodrženou 

při implementaci do školství: „Kvalita může vzniknout jen v dobře řízené a organizované in-

stituci. Kvalitu zásadně ovlivňuje kvalita zúčastněných lidí. Tento lidský faktor ještě výrazněji 

vyniká při uplatňování tzv. celkového (komplexního) řízení kvality (TQM), které vychází z 

filozofie pozitivní motivace a zapojení všech lidí a využití všech zdrojů. Přitom se předpoklá-

dá schopnost spolupráce - práce v týmech a umění vést lidi. TQM je filozofií trvalého zlepšo-

vání, které může poskytovat vzdělávací instituce pomocí praktických nástrojů pro dosažení a 

uspokojení současných a budoucích potřeb, přání a očekávání zákazníků.  

           TQM vyžaduje změnu kultury školy. Kulturou školy rozumíme to, jak se škola prezen-

tuje, jaký obraz o škole se vytváří, jakou má pověst u odborné i rodičovské veřejnosti, jaké má 

škola osobnosti, jaké má cíle a hodnoty. Ve své podstatě kultura školy v sobě skrývá několik 

vzájemně souvisejících prvků, jimiž jsou symboly, osobnosti, image školy, pravidla 

 a normy jednání, hodnoty. Změna kultury školy vyžaduje změnu postojů a pracovních metod. 

To neznamená, že se bude měnit pouze chování učitelského sboru. Vyžaduje to také změny  

v řízení a vedení instituce.“82 

 Pro analýzu nabídky jednotlivých středních škol v oblasti integrace opět můžeme vyjít 

z údajů UIV, který shromažďuje data o integrovaných žácích.  Pro potřeby analýzy budou 

použity data i s ohledem na proběhnuvší demografické šetření pro školní roky 2006/7, 2007/8 

a 2008/2009. V rámci konkurenčního boje je třeba krajské školy porovnat se soukromými 

institucemi. Výkaz o střední škole rozlišuje tři kategorie žáků – nadané, se SVP a pak ostatní, 

kteří mají nárok na individuální program dle školského zákona. Pro rok 2008/9 bylo vykázáno 

na krajských středních školách pouze 22 žáků s IVP, z tohoto počtu pouze jeden nadaný žák 

                                                 
82 PedF UK – CŠM  Modul Řízení pedagogického procesu; Praha 2008, s. 2. 
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na vyšším stupni osmiletého gymnázia, sedm žáků se SVP, z nichž tři prokazatelně navštěvují 

gymnázia, zbylí navštěvují čtyřleté maturitní obory, což je samo o sobě nevylučuje 

z gymnaziálního vzdělávání. A zbylých 14 žáků má nárok na IVP dle stanov školského záko-

na. V ten samý školní rok připadal jeden integrovaný žák se SVP na církevní školy. U sou-

kromých škol je možné nalézt záznam o pěti žácích, čtyř se SVP a jednom zařazených mezi 

ostatní. Prostým součtem vychází 28 žáků s IVP pro celý Jihočeský kraj na všech středních 

školách.83 

  Velkým problémem je, že výsledný obraz je zkreslován nevykazováním žáků do sta-

tistik kraje, ke kterému musí zákonitě docházet, neboť důvodem k takovému poklesu žáků 

s IVP ve srovnání se situací na ZŠ, není přece jen odeznění projevů vývojových poruch učení. 

Při porovnání s poměry na základních školách pro ten samý školní rok je to pokles o 661 žá-

ků. Z výpočtu jsou vyjmuti žáci, kteří navštěvují osmi- či šestileté gymnázium. Pro větší ob-

jektivnost byli vybráni pouze žáci základních škol se SVP, u nichž se předpokládá další po-

kračování studia na středních školách bez zdravotních znevýhodnění. Tato čísla jen podporují 

názor, o zázračném vyléčení všech symptomů SVP přechodem na střední školu. A trochu si 

odporují s představou individuálně naplněných vzdělávacích potřeb, které by měli vést 

k plnohodnotnému celoživotnímu vzdělávání. 

  Pro zajímavost, předcházející školní roky dopadly ještě mnohem hůře s tím, že se 

zvýšil jen počet vyléčených. Jediným překvapivým výsledkem byl rok 2007, kdy se 

v Jihočeském kraji objevilo 21 nadaných žáků, ovšem další rok už bylo vykazováno jen pět 

žáků. U těchto žáků narážejí jejich potřeby na teoretický předpoklad, že chytrost a šikovnost 

je pro žáka gymnázia samozřejmostí. Přitom tito žáci se mohou stát poměrně zajímavou cílo-

vou skupinou, která by úpravu ŠVP školy bohatě vynahradila reprezentací školy 

v nejrůznějších soutěžích.  

 U diagnostiky a následné integrace nadaných žáků se také projevuje velké rozdíly 

mezi základními a středními školami. Od roku 2006 se na základních školách v okrese České 

Budějovice rok od roku práce s talentovanými žáky výrazně zlepšuje. Tomuto vysokému 

nárůstu, dle mého názoru, výrazně vypomáhá Základní škola Máj II. v ulici M. Chlajna 

v Českých Budějovicích, která nabízí od školního roku 2004/ 2005 třídy pro mimořádně 

nadané žáky. Bohužel se z dat od Ústavu pro informace ve vzdělávání nedozvíme, kolik 

základních škol se Základní školou Máj II. dělí o celkový počet nadaných žáků. Nadaní žáci 

                                                 
83 http://www.uiv.cz/ 
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se převážně vyskytovali na prvním stupni. Předpoklad, že většina nadaných žáků navštěvuje 

ZŠ Máj II., je zřejmě logický. Vzhledem k tomu, že ZŠ Máj II. nabízí ve školním roce 

2010/2011 pátým rokem své třídy pro nadané, lze soudit, že zvýšený počet starších žáků se 

objeví teprve v následujících letech. Tento narůstající trend ovšem už nemůžeme najít u 

středních škol, kdy počet integrovaných nadaných žáků má spíše opačnou tendenci. Zajímavý 

a možná i přelomový bude školní rok, kdy budou vycházet žáci z deváté třídy, kteří po celou 

dobu své povinné školní docházky byli integrováni jako nadaní, a bylo i s nimi tak zacházeno, 

si budou vybírat vhodnou střední školu. Patřičné výzkumy dokázaly již vliv zákonného 

zástupce na výběr školy. Tento rodič, většinou velmi dobře informován o právech dítěte, bude 

už skutečně požadovat IVP a nespokojí se jistě s nějakou méně na administrativu náročnou 

variantou.  

  Shrnou-li se zjištěné výsledky, které mohou leccos naznačit. Celkový stav integrace na 

středních školách je neuspokojivý. Gymnázia mají mezery, jak v práci s nadanými žáky, tak 

se žáky se SVP. Fakt, že gymnázia zaostávají v integraci za základníma školami, potvrzují i 

čísla na nižších stupních gymnázií, kde prakticky ve stejné věkové skupině žáků k integraci 

nedochází. Autor této práce netvrdí, že každé dítě se SVP má na to vystudovat gymnázium, 

ale ono prakticky nemá ani šanci ho na nižším stupni navštěvovat. Situací se nikdo nezabývá 

z prostého důvodu, neboť při přijímačkách na nižší stupeň gymnázia je stále ještě velký převis 

poptávky. Obzvláště tehdy, když je prokázáno, že výše inteligence a schopnosti se SVP zas 

tak nesouvisí. 

  Za pozoruhodné považuji, že i soukromé a církevní školy nedokázaly využít tohoto 

uvolněného prostoru pro své podnikatelské aktivity. Přitom jejich webové stránky jsou plné 

hesel o individuálním vyučování, často je tím myšleno pouhé omezení počtu žáků 

v jednotlivých třídách či lepší technologické vybavení. Rozhodně se integrace nestává pilířem 

pro jejich školní image. Nejlépe jsou na tom rodiče dětí se zdravotním postižením.  Situace 

v Českých Budějovicích je daná spíše tradicí, soukromé a církevní školy sídlí v nových budo-

vách, které jsou upraveny pro integraci zdravotně postižených. Biskupské gymnázium J. N. 

Neumanna má dlouholetou zkušenost s integrací zrakově postižených žáků.   

 Analýza konkurenčního prostředí ukázala, že integrace by mohla být šancí pro strate-

gický rozvoj školy, neboť nabídka v oblasti integrace není nijak závratná a diferenciovaná. 

Ovšem tato šance je limitována kulturními a sociálními vlivy, které jedna škola může jen ob-

tížně změnit. Především podceňování žáků se SVP na základě jejich školního prospěchu. 
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3.2 Dotazníkové šetření 

 Dotazníky v elektronické podobě bylo osloveno 22 škol jihočeských gymnázií, výběr 

byl proveden náhodně nehledě na zřizovateli a jejich formě existence.84 Cílem bylo nejen po-

tvrdit data získaná z databáze OŠMT Jihočeského kraje, ale zjistit i objektivní či subjektivní 

potíže provázející integraci či se zeptat na způsoby financování a na materiální podmínky 

integrace. Otázkou dalšího výzkumu u středních škol by mohl výzkum alternativních aktivit 

škol, kterými škola především u nadaných žáků kompenzuje neexistující IVP. Takovými akti-

vitami jsou různé kroužky, nepovinné předměty či přípravky na různé olympiády. Tedy mé 

šetření je zaměřeno na žáky skutečně vykazované, tedy úplně nemusí odpovídat skutečné rea-

litě na středních školách.   

 Z praktických důvodů má dotazník dvě části, první je pro školy se zkušenostmi 

s integrací a druhá část je věnována školám bez patřičné zkušenosti.85  

  Analýza první části, která zahrnovala odpovědi pěti škol, jednoznačně ukázala, že ško-

ly pokud se rozhodnout integrovat mají jasnou představu o komplexnosti celého procesu.86 

Ředitelé škol mají potřebné legislativní znalosti, dokáží provést i ekonomickou rozvahu celé-

ho procesu, umí zažádat i o pedagogického asistenta. Velmi překvapivá byla shoda v dobré 

spolupráci s poradenskými zařízeními. Taktéž 100% spokojenost s materiálním zázemím a 

zabezpečením integrace patří zcela jistě mezi překvapivá fakta, obzvláště v době neustálého 

nedostatku finančních prostředků. Jediný pozorovatelný rozdíl vznikl pouze na základě roz-

dílných způsobů jejich financování. Dvě soukromé školy mohly využít i jiné zdroje financo-

vání u asistentů pedagoga než vlastní mzdové prostředky či prostředky kraje. Taktéž u nákupu 

kompenzačních pomůcek nejsou jen odkázány na zvýšené normativy a ONIV. Faktem je, že 

kromě sponzorských darů a školného, žádají i realizují více projektů podporované EU. 

                                                 
84 Se zajímavým faktem z hlediska gender studies jsem se setkal při otvírání vrácených dotazníků. Nejrychleji a 

v plném počtu odpověděli ženy ve vedoucích funkcí. U mužů jsem musel použít i opakovaných výzev pro na-

vrácení dotazníků.  Taktéž je zajímavé, že je více žen ve vedoucích funkcích v soukromém sektoru než 

v krajském.  
85 Není rozlišována zkušenost jednorázová nebo opakovaná. 
86 Celkově bylo dotazníkovou metodou zachyceno 20 žáků s IVP. Nejvíce žáků ovšem a to celých 10 je jednoho 

sportovního gymnázia, jehož potřeba integrovat je spojena i se smyslem existence takové instituce. Výchova 

vrcholových sportovců má svá specifika. Dvě soukromé školy měly sedm žáků a zbytek připadal na dvě krajské 

instituce. Z nahlédnutí webových stránek jednotlivých škol se dá usuzovat, že u soukromých subjektů se jedná o 

opakovanou zkušenost, která je i vyzdvihována na stránkách školy. U krajských institucí tento fakt nelze jedno-

značně potvrdit. 
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 V druhé části dotazníků bylo cílem zjistit odpovědi na otázky. Je-li škola připravena 

integrovat, v případě negativní odpovědi je třeba hledat příčiny této nepřipravenosti. A co 

označí ředitelé škol za hlavní předpoklady pro úspěšnou integraci a v čem vidí úskalí integra-

ce na středních školách?  

 U první položené otázky, kde měli ředitelé určit důvod, proč se dosud nesetkali 

s integrací. Výsledky byly jednoznačné, 79,7%  z celkového počtu odpovědí označilo jako 

hlavní důvod neexistující poptávku, tedy že se s tímto požadavkem nesetkali. Překvapivý vý-

sledek to u gymnázií zas ta není, pouze to dokazuje segregační charakter českého školství, 

v němž jsou na prvním místě školní výsledky vyjádřené známkou. Výsledky této práce pou-

kázaly na rapidní pokles integrace na středních školách. Žáci se SVP narážejí na nepochopení 

a na zaškatulkování ze strany vyučujících na ZŠ, tento postoj ovlivňuje zákonné zástupce při 

výběru škol, z nichž jsou gymnázia automaticky vyřazována. Z vlastní praxe na gymnáziu 

vím, že jsou na něm žáci, kteří byli na základní škole integrováni, a díky demografickému 

poklesu složili úspěšně přijímací zkoušky. Velkou kapitolou zůstává naprostá ignorace vývo-

jových poruch na nižších stupních gymnázia, kde mnozí vyučující nejsou schopni diagnosti-

kovat takové poruchy. Nehledě na nulovou spolupráci s rodiči, kteří se bojí a stydí zajít do 

poradenského zařízení, aby tím své dítě hendikepovali.  

 Na druhém místě s 17, 3% se umístily špatné materiální podmínky, v tomto bodě se 

domnívám, že byly odpovědi zaměřeny především směrem k integraci tělesně postižených, 

nemůžeme tedy počítat s celkovou ekonomickou rozvahou procesu integrace. Samozřejmě je 

to dáno i tím, že většina tradičních gymnázií sídlí v budovách se stoletou tradicí, často pod 

ochranou Národního památkového ústavu, tedy stavební úpravy ve smyslu bezbariérového 

zpřístupnění instituce jsou spíše utopií. Výsledek je i zajímavý z hlediska chápaní sémantic-

kého významu slova, kdy nejčastěji je slovo integrace používáno s tělesným postižením.87  

 Třemi procenty byly označeny jiné důvody a žádný ředitel neoznačil za důvod neocho-

tu svých zaměstnanců. 

 Upřímných odpovědí jsme se dočkali u druhé otázky, která se ptala, zda je škola 

schopna integrovat. Ředitelé všech 17 škol jednoznačně zatrhli možnost, že škola není připra-

vena integrovat. Nezávisle na tom, jak pojmu integrace rozumí či co si pod ním představí.  

 U třetí otázky, která se zabývala podmínky pro úspěšnou integraci, byly výsledky vy-

rovnanější. Se 17 křížky zvítězila dobrá kooperace s poradenskými zařízeními. Prvenství to-

hoto důvodu lze trochu zpochybnit přeplněnou kapacitou těchto zařízení a trochu se zde po-

                                                 
87 Procentuelnímu vyjádření na desetiny došlo kvůli zatržení více možností u dvou dotazníků.  
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depsala určitá naivita ředitelů, kteří se domnívají, že poradna či centrum jim přesně vypracují 

metodický manuál pro integraci a tím s celým procesem ubude plno starostí. 

 Na druhém místě s 15 odpověďmi se umístila snaha učitelů a reedukačních učitelů, 

což je pochopitelné, neboť na nich vlastní integrace stojí. Rozhodně se tímto bodem rozumí 

širší spolupráce celého sboru, není to jen práce vyučujícího jednoho předmětu nebo snahy 

výchovného poradce.  

 S vlastní realizací integrace ve výuce souvisí i třetí místo s deseti odpověďmi, třetí 

nejdůležitější podmínkou jsou dobré pomůcky a učebnice. Samozřejmě, zde platí pravidlo, že 

ty to neodučí za vás. Za možnou zaostalost v oblasti integraci může poněkud pozdější nástup 

technických pomůcek typu interaktivní tabule na středních školách. S tím souvisí i nabídka 

interaktivních učebnic a jejich zapojení do výuky. Z vlastní zkušenosti vím, že zkušený peda-

gogický sbor, dbající na tradiční výuku, nemusí být nadšen z takovýchto nových technologií. 

Je zcela pochopitelné, že jim trochu se také brání. Tento odpor způsobuje nemalé problémy na 

nižším stupni gymnázia, kde moderní interaktivní výuka především na ZŠ dominuje.  

 Na nepopulárním čtvrtém místě skončila snaha integrovaného žáka, která je následo-

vána velkou iniciativou jeho rodičů a dobrým kolektivem, kde je dítě přijato s respektem i s 

jeho specifiky. Tyto tři věci velice úzce souvisí s dobrou komunikací vedenou ze všech stran. 

Ředitel školy se zde pohybuje na velice tenkém ledě, který zatěžuje moc velká očekávání ro-

dičů, nedokonalá práce svého zaměstnance či možná šikana v třídním kolektivu. Nutným 

předpokladem je dobrá znalost problematiky, pečlivá kontrola a převedení teoretické nauky o 

člověku ke skutečnému respektu k odlišnostem.88  

 Na posledním místě se žádnou odpovědí skončila dobrá motivace školy. Důvodem 

proto může být zřejmě nepochopení dotazu, či že se schopností integrovat nedá pracovat ve 

prospěch kultury školy. Možná je to trochu samozřejmost, že by škola měla být motivována   

k naplňování vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků. Pro další výzkum je třeba rozlišovat me-

zi školou a vedením školy. Zřejmě zde došlo k splynutí s otázkou související se snahou peda-

gogů.  

                                                 
88 Letošní rok jsme se rozhodli vstoupit do projektu Předsudky jsou out – více na webu: 

http://predsudkyjsouout.cz/o-projektu, který by mohl pomoci s především praktickým uchopením problému. 
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Grafické znázornění odpovědí respondentů na otázku č. 3 

  

V poslední otázce se dotazník věnuje překážkám integrace, které ředitelé školy vybíra-

jí z mnou nabízených alternativ. Dle výsledků to byla pro mnoho těžká volba, to potvrzují i 

výsledky, které byly velmi těsné. 

 Na prvním místě se umístil s těsným náskokem tří hlasů nedostatek financí. Zajímavý 

výsledek ve srovnání se školami, které mají s integrací zkušenost. Potřeba investic v podobě 

stavebních úprav či nákupu nových pomůcek je noční můrou mnohých ředitelů, taktéž vytvo-

ření si rezervy pro platy pedagogické asistenty a odměny aktivních pedagogů. Příprava na 

integraci vyžaduje poměrně hlubokou analýzu zdrojů, která by měla předcházet samotnému 

rozhodnutí, zda integrovat či ne. Ovšem argument omezených finančních zdrojů bývá dost 

často prvním argumentem, který je ve školství použit. Z vlastní zkušenosti s projekty ze za-

hraničí vím, že někdy myšlenky na rozpočet brzdí samotnou ideu a její realizaci.  

 Na děleném druhém místě se umístily příčiny týkající se lidských zdrojů. Ředitelé škol 

přiznávají nedostatečnou vzdělanost svých zaměstnanců, jejich nízkou motivovanost pro no-

vinky. Případně mají problémy s vypracováním a dodržováním IVP. Problémy s DVPP jsou 

všem v oboru poměrně známy – nedostatek financí, nedostatek akreditovaných kurzů. Pro-

blém má hlubší charakter v již samotné přípravě pedagogů pro střední školy, ve studijních 

programech je málo předmětů týkajících se této problematiky a dost problematicky pojaté 

didaktiky jednotlivých předmětů. Dost častým modelem je, že se o integraci začne zajímat 

jeden z pedagogů – často je to rodič takového dítěte, a svým příkladem strhne ostatní. Ovšem 

tento příklad vnitřní motivace je podmíněn podporou vedení a empatickými kolegy, kterým 

nejsou lhostejné individuální potřeby jedince. Jinak k obecné teorii motivace je plno odborné 
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literatury, která se zabývá jednotlivými impulsy i systémem odměňování.89 Problém se sepsá-

ním ŠVP by měla pomoci vyřešit příručka Zdeňka Běleckého a Karla Kaprálka. Ovšem je 

nutné dohlédnout, aby program nezůstal jen papírovou reformou. Ředitel školy by měl věno-

vat pozornost vybudování aktivního systému kontroly.90  

 Na dalším místě se umístila malá informovanost, nejenom pedagogické, ale i veřejnos-

ti. Problémy se SVP nemusí zmizet okolo 15tého věku, rodiče i školy považují za vyřešený, 

což nemusí být pravda, obzvláště při pozdní nebo chybějící diagnostiky. Logicky musí tedy 

následovat bod s nezájmem rodičů. Rodiče mohou oscilovat s entuziastickým nadšením mezi 

nesplnitelnými očekáváni a naprostým nezájmem. 

 Na posledním místě s nulovým ohodnocením se umístila špatná spolupráce 

s poradenskými zařízeními. Zatím může stát i fakt, že gymnázia komunikují s těmito zaříze-

ními zřídka.  

 Zvláštní kategorii se stala otázka motivovanosti sboru. Na níž prakticky byla odpovědí 

nulová připravenost gymnázií na integraci. Žádný z ředitelů škol neuvedl tuto možnost.         
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Grafické znázornění odpovědí respondentů na otázku č. 4 

 

                                                 
89 Werther, W.B., Davis, K., Lidský faktor, Praha: Victoria Publishing, 1992. 

    Plamínek, J., Vedení lidí, týmů a firem, Praha: Grada Publishing, 2002. 

    Bělohlávek, F., Jak vést svůj tým, Praha: Grada Publishing, 2008. 

    Brodský, Z., Řízení lidských zdrojů, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. 
90 Kaprálek, K., Bělecký, Z., Jak napsat a používat individuální vzdělávací program, Praha: Portál, 2004. 
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4. Žáci se SVP na Malostranském gymnáziu 
 
 Po zveřejnění výsledků dotazníkového šetření je pochopitelné, že pro příklad dobře 

zavedeného studijního programu pro žáky se SVP musím opustit Jihočeský kraj. Studium mě 

dovedlo až před dveře Malostranského gymnázia, kde mají již skoro 20 letou tradici vzdělá-

vání žáků se SVP. S laskavým dovolením pana ředitele a jeho zástupkyně jsem mohl nahléd-

nout do jejich programu a nabídli mi i možnost konzultace.  

 Pro účely práce jsem vybral organizaci vzdělání žáků – tedy od přijímaček až po matu-

ritu. Dále se mi líbila formulace zásad vzdělávání, které jsou v průběhu studia uplatňovány. 

Oceňuji především komplexnost celého programu, který z bežného školního života nic neo-

pomněl. 

 Přijímací zkoušky – student s SVP se na školu hlásí běžným způsobem 

v běžném termínu prostřednictvím svých rodičů. K přihlášce je nutno přiložit doporučující 

zprávu z PPP, kam dosud docházel. Poradna doporučí na základě jeho rozumových 

schopností studium na víceletém gymnáziu. Dostaví se ke zkouškám, které jsou připrave-

ny tak, aby zohledňovaly studenty s SVP. Matematika má např. jednodušší zadání slov-

ních úloh, test z českého jazyka je stručnější a dbáme na jeho přehlednost. Potom děti pře-

bírají psycholožky z naší spádové PPP, Praha 10, Francouzská 56. Žáci se podrobují psy-

chologickým testům, které poradna sama vyhodnocuje. Po sečtení bodů a přepočítání 

podle koeficientu na počet bodů s ostatními uchazeči o studium jsou zařazeni do pořadí 

studentů podle úspěšnosti. Tento postup byl užíván několik let po sobě, vcelku se nám 

osvědčil. V budoucnu je možné ho obměnit, např. SCIO testy, které rovněž zohledňují 

dyslektické studenty – jinou úpravou textu na stránce, delší časovou dotací apod. 

 Do každé z prim nastupuje 30 studentů, přibližně 5 z nich je integrovaných. Jak 

již bylo řečeno, jsou vzděláváni podle běžných učebních plánů, v sekundách již máme 

vzdělávání podle školního vzdělávacího programu. 

Během prvního pololetí primy dostanou rodiče všech studentů s SVP dopis o zařa-

zení svého dítěte do Programu péče o studenty s SVP. Potom se svými dětmi navštíví naši 

spádovou PPP a na základě výsledků vyšetření psychologa a speciálního pedagoga je pro 

ně vypracován individuální vzdělávací plán, se kterým jsou seznamováni rodiče a PPP. 

Studenti přichází do školy s různými zkušenostmi z předchozích škol, ale i poraden. Bě-

hem prvního pololetí by se studenti měli aklimatizovat a postupně si zvyknout na nové 

prostředí, učitele, styly výuky, ale i nové kolektivy, spolužáky, na dojíždění atd. Je tu vel-

ká snaha o klidnou a přátelskou atmosféru ve třídách, klidné pracovní prostředí a vlídný a 
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chápavý přístup učitelů. Je ale důležité, aby studenti docházeli do jedné poradny, aby in-

formace byly z jednoho zdroje, který školu zná, chápe postoje vedení a spolupracuje se 

školou při plnění cílů, které si při vzdělávání klademe. 

V dalších ročnících je pro studenty vypracováván Dodatek k IVP, který je vždy ak-

tualizovaný podle potřeb dítěte, jeho vývoje a postřehů učitelů. Poradna sleduje dítě po ce-

lou dobu jeho vzdělávání na škole. Podle potřeby s ní konzultujeme novou nebo změně-

nou situaci dítěte, případně lze dítě objednat dítě po domluvě s rodiči na vyšetření. Pokud 

nenastane nějaká nestandardní situace, další hromadné vyšetření studentů  s  SVP je 

v průběhu kvinty.  

Studenti mají možnost během docházky na naše gymnázium z tohoto programu 

vystoupit na základě žádosti, kterou podávají jejich rodiče. Důvodem bývá výborný nebo 

chvalitebný prospěch v určitém předmětu, ke kterému se váže předepsané cvičení, nebo 

pokud se žák věnuje dlouhodobě aktivitě, ve které je úspěšný a která rovněž přispívá 

k jeho rozvoji (např. sportovní aktivity, dramatický kroužek ad.) a jeho prospěch je ale-

spoň průměrný. Je možné, aby byl žák osvobozen z jedné hodiny cvičení a na další dochá-

zel, ale pokud nechce nebo nemůže docházet na žádné cvičení, pak je z programu vyřazen 

zcela. Vyřazení probíhá vždy na základě domluvy s rodičem a doporučení spádové PPP. 

Potom již na něj není pohlíženo jako na studenta s SVP, při hodnocení jeho písemného 

projevu ho známkujeme stejně jako ostatní studenty. 

 Zvláštní je pro tyto studenty písemná část maturitní zkoušky. Studenti tedy 

v současné době na gymnáziu vypracovávají celou maturitní zkoušku na počítači. Jsou 

s dozorujícím učitelem v počítačové učebně, všichni maturanti mají pro písemnou část 

maturitní zkoušky zadaná stejná témata. Vybrané téma píší rovnou do počítače 

s aktivovaným korekčním programem. Mohou mít k ruce list papíru, kde si mohou napsat 

osnovu nebo jakékoliv osobní poznámky k práci. Mají vymezený stejný časový úsek jako 

ostatní studenti, práce je považována za dostatečně obsažnou, pokud její délka je 3 nor-

mostrany. Na všechny tyto požadavky jsou předem upozorněni. Při hodnocení slohové 

práce je na prvním místě hodnocena slohová správnost, dodržení tématu a úroveň vyjad-

řování, pak teprve gramatické chyby (nejvíce jich bývá v interpunkci) a formulační nedo-

statky.91  

                                                 
91 Se zavedením nové státní maturitní zkoušky budou tito žáci spadat dle rozhodnutí PPP do jednotlivých katego-

rií žáků PUP MZ. 
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Celý program by nefungoval bez dalšího DVPP pedagogických pracovníků, vzá-

jemné komunikace a dostatku kompenzačních pomůcek. Velkou výzvou byla i úprava 

klasifikačních kritérií. Na závěr bych chtěl zmínit základní pravidla celého programu: 

1) Na základě aktuálního vyšetření provedeného PPP jsou všichni učitelé 

seznámeni se stavem každého konkrétního dítěte. S rodiči je domluvena forma spolu-

práce – informace, docházení do školy na pravidelné schůzky nebo podle potřeby, sdě-

lení kontaktů a forem komunikace. 

2) Včas informujeme každého nového kolegu nebo kolegu při změně bě-

hem roku o obtížích dítěte. Informuje třídní učitel nebo výchovný poradce. Vedeme 

učitele k tomu, aby hodnotili skutečné znalosti žáků bez ohledu na SVP, aby ho odpo-

vídajícím způsobem klasifikovali průběžně i na konci klasifikačního období. Nesrov-

náváme s ostatními dětmi, hodnotíme jen je samotné, jeho pokroky. Snažíme se, aby 

pocítil úspěch a chválíme ho, pokud se snaží. 

3) Spolupracujeme škola – rodina – dítě při tvorbě individuálního vzdělá-

vacího plánu (dále jen IVP), podle stavu dítěte ho aktualizujeme. 

4) Vhodně vysvětlíme ostatním spolužákům rozdílný přístup při klasifika-

ci žáka s SVP a ostatních individuálních postupech. 

5) V běžných hodinách mu ponecháváme pomůcky, které mu slouží ke 

kompenzaci jeho poruchy. 

6) Dítě dochází do speciálních hodin po celou dobu nižšího stupně gymná-

zia. Na vyšším stupni má možnost navštěvovat konzultační hodiny v předmětech, kde 

má obtíže. Je opět důležité, aby dítě v těchto hodinách zažilo pocit úspěchu, cítilo 

smysluplnost a uvědomovalo si své pokroky. 

7) Ke klasifikaci používáme Metodický pokyn MŠMT ČR č.j. 23472/92-

91 k zajištění péče o děti se specifickými poruchami učení v základních školách a Me-

todického pokynu MŠMT ČR č.j. 17228/93-22 obsahujícího informace o možnosti 

průběžného i závěrečného slovního hodnocení. Na naší škole není zavedeno.  

(Pokyny slouží i ke klasifikaci na střední škole.)92 

 

 

 

 

                                                 
92 Veverková, D., Program péče o studenty se speciálními vzdělávacími potřebami na víceletém gymnáziu, Praha 
2008, s. 24. 
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5. Závěr  
 
 Tato práce se věnovala fenoménu integrace nejen z pohledu celospolečenské nutnosti a 

trendu, ale i z pohledu ryze praktického úkolu, před který může být postaven každý vedoucí 

pracovník.  

 Hlavní úkol, který byl stanoven ještě před začátkem vlastního psaní, bylo referovat o 

situaci na jihočeských gymnázií ve vztahu  právě k integraci. Při statistickém zpracování ode-

vzdaných dotazníků a při následné analýze odpovědí. Bylo třeba práci více faktograficky a 

legislativně zakotvit. První části práce rozhodně mohou pomoci se základní orientací 

v pojmech, právech či povinnostech zúčastněných stran – především školy jako instituce a 

jednotlivých pedagogických pracovníků či zákonných zástupců. Ti by měli především získat 

určitou oporu při zvládnutí celého procesu integrace, tak i trochu suplovat plně vytíženou PPP 

nebo chybějící školní psychology. 

 Velkým přínosem práce je mezipředmětové propojení tématu – především propojení 

školní praxe s teorii managementu i psychologie. Předpokladem pro představení integrace 

jako šanci k strategickému rozvoji školy je dokonalá analýza součastného stavu na trhu vzdě-

lávacích potřeb. Přes tvrzení Jihočeského kraje, že vzdělávací soustava plně uspokojuje indi-

viduální potřeby všech žáků. Výsledky pro integraci nedopadly nijak oslnivě, ba naopak od-

kryly jistý druh status quo. Kraj z úsporných důvodů nijak zvlášť toto téma nechce populari-

zovat a spokojuje s nesystematickým řešením jednotlivých škol. Výsledky potvrdily taktéž mé 

obavy, že statistika bude velmi zkreslena jistou šedou zónou, která je tvořena těžko zjistitel-

ných procentem žáků se SVP a nadáním. Tito žáci nejsou nikde oficiálně vykazovány a jejich 

potřeby jsou řešeny především aktivitou jednotlivých pedagogů – formou nejrůznějších 

kroužků a přípravek. 

 Zajímavým podkladem jsou i jednotlivá ŠVP, kde se konkrétní naplňování individu-

álních potřeb začíná již objevovat. Mám-li srovnat gymnázia krajská a soukromá, není rozdíl 

jen ve financování, ale i v přístupu. Krajským gymnáziím chybí respekt a úcta 

k individuálním odlišnostem jedince. Ovšem nutno podotknout, že integrace je především o 

lidech, kteří jsou do ní zapojeni. Při neochotě pedagogického sboru se dál vzdělávat nebo při 

odmítání inovativních učebních metod se individuálním přístupu opravdu může jen mluvit a 

psát. Tento lidský faktor je třeba zvážit při zavádění změn podle manažerských teorií. Gym-

názia jsou velmi konzervativním segmentem ve vzdělávání, což může být taktéž i jedno 

z vysvětlení pro zpoždění v oblasti integrace za ZŠ.  
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Po pečlivé analýze statistických údajů v Jihočeském kraji, především týkajících se 

demografického vývoje, při znalosti strategických záměrů kraje v oblasti rozvoje vzdělávací 

soustavy je možno chápat integraci jako možný nástroj v konkurenčním prostředí. Ovšem pro 

založení vzdělávací instituce jako je gymnázium Integra v Brně zde není politická vůle a 

zřejmě by to i laická veřejnost odmítla.  

 Pro kolegy uvažující o integraci jako funkčním nástroji v konkurenčním prostředí je 

zajímavý určitý druh benchmarketingu na pražském gymnáziu v Josefské ulici. Zde existuje 

ucelý program péče o žáky se SVP. Pro Jihočeský kraj je to podmětné z mnoha důvodů, mů-

žeme získat ucelený program s možností konzultace či hospitace. Nejedná se o soukromý sub-

jekt, takže starosti s financováním jsou i přes umístění v Praze dosti podobné. Hlavním plu-

sem je důkaz, že integrace může skutečně i na gymnáziu fungovat. 

 Jsem rád, že téma integrace se ukázalo natolik nosné, že tato práce mohla vzniknout. 

Snad tato práce dokázala, že jsem nabyté teoretické poznatky ze studia přetavil v představení 

a následném řešení jednoho praktického problému v oblasti školství. Doufám, že se během 

následující praxe vedoucího pracovníka ve školství budu moci řídit zásadami, které jsou v této 

práci postulovány. 
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7. Přílohy 
 
Příloha č. 1 – Dotazník pro potřeby bakalářské práce 
 

Dotazník pro účely bakalářské práce 
Poznámky k vyplnění: 

- u otázek může být zvýrazněno více odpovědí 
- z důvodu výzkumného záměru je dotazník rozdělen na dvě části – pro pracovníky 

škol, kteří mají zkušenost s integrací (část I.) a pro pracovníky, kteří nemají zkušenosti 
s integrovanými žáky (část II.). 

- po zodpovězení první otázky je třeba se rozhodnout pro jednu z nabízených možností   
 
1. Máte na škole integrovaného žáka 
          
                   ano x ne 
     
     délka trvání integrace…………(počet let) 
 
I. 
1. O jakého žáka dle § 16 a §17 školského zákona č. 561/2004 se jedná: 
     a. zdravotní postižení 
     b. zdravotní znevýhodnění 
     c. sociální znevýhodnění 
     d. nadaný žák  
 
2. Kým je vydán integrační posudek 
     a. SPC 
     b. PPP 
 
3. Jaká jsou podpůrná opatření? 
     a. IVP 
     b. Asistent pedagoga  
     c. Osobní asistent 
    d. Jiná (uveďte)……………………………………………. 
      V případě zaškrtnuté odpovědi b – Jakým způsobem je AP financován: 
                          a. vlastní mzdové prostředky  
                          b.  z prostředků zřizovatele 
                          c. grantová schémata 
                          d. úřad práce 
                          e.jiné 
 
4. Jaké jsou materiální podmínky integrace? 
    a. vyhovující 
    b. nevyhovující   
 
5. Pomůcky získáváte: 
    a. sponzorské dary 
    b. granty 
    c. navýšený normativ 



54 
 

    d. ostatní………(MŠMT) 
II. 
 
1. Z jakého důvodu jsem se s integrací během své praxe nesetkal: 
     a. materiální podmínky 
     b. neochota pedagogického sboru 
     c. není požadavek 
     d. jiné ……………………………………… 
 
2. Naše škola je po všech stránkách připravena integrovat: 
       a. ano 
       b. ne 
  
3. Na čem podle Vás především závisí úspěšnost integrace?: 
      (u otázek 3 – 4 max. tři možné odpovědi) 
       a. dobrý kolektiv, kde je pak dítě přijato 
       b. dobrá kooperace mezi školou, poradenskými zařízeními 
       c. velká iniciativa rodičů 
       d. dobré pomůcky a učebnice 
       e. snaha učitelů a reedukačních učitelů 
       f. dobrá motivace školy   
       g. snaha integrovaného žáka 
 
4. V čem spatřuji největší problém integrace na SŠ: 
       a. nedostatek financí 
       b. nízká motivace pedagogického sboru 
       c. nedostatečné vzdělání pedagogického sboru 
       d. nezájem rodičů 
       e. špatná spolupráce se SPC či s PPP 
       f. malá informovanost o tomto jevu 
       g. vypracovaní a dodržování individuálního vzdělávacího plánu 
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