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1 ÚVOD

Termín „Škola pro všechny  “  zdůrazňuje myšlenku rovnoprávného vzdělávání pro všechny děti, kterým 

byla tato možnost odepřena nebo omezena. „ Pro všechny “ tedy znamená bez rozdílu postižení, nadání, 

barvy pleti nebo etnické skupiny. (Vítková, 1998).

Integrace zdravotně znevýhodněných žáků, ale i ostatních dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami do běžné školy, je podle autorky nejenom uložena zákonem, 

ale především patří k elementárnímu projevu kulturnosti a lidskosti.

Autorka práce počítá s přínosem pro všechny děti i ostatní osoby, které působí 

v integraci a podílí se na výchovně-vzdělávacím procesu. Různorodost metod 

obohacena speciálními pedagogickými a alternativními výukovými metodami, získání 

tolerance a obecně osobního růstu ze vzájemné interakce dítěte znevýhodněného a 

intaktního, motivace znevýhodněného žáka učit se, jsou některé z aspektů toho, jak 

může integrační proces obohatit osoby účastnící se vzdělávacího procesu. Bylo by ale 

mylné domnívat se, že je autorka zastáncem integrace za každé situace.

Na integraci působí velké množství Činitelů, které ovlivní, zda proběhne proces úspěšně. 

Vedle typu znevýhodnění existují i další faktory, které determinují vhodnost integrace a 

v důsledku i její úspěšnost.

1.1 Cíl práce

■ Vymezit a definovat základní termíny spojené s tématem

■ Popsat a zanalyzovat současnou snahu a východiska v Evropě i u nás ve 
vztahu k integraci

■ Analyzovat přínos a problémy spojené s integračním procesem

■ Zjistit, jaké faktory (živé i neživé) působí v integračním procesu

■ Definovat podmínky nutné pro úspěch integrace
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■ Klasifikovat „živé činitele“ podílející se na integraci a vymezit jejich 
kompetence

■ Ověřit si možnosti a podmínky, které jednotliví účastníci procesu integrace 
zajišťují v praxi

■ Najít takové kasuistiky, které budou demonstrovat příklad úspěšné 
integrace.

Současně autorka očekává zisk systematičtějšího náhledu i nových poznatků z 

problematiky integrace.

1.2 Hypotézy

Autorka předpokládá, že:

■ faktory ovlivňující proces integrace jsou mnohočetné a k zajištění úspěšné 
integrace je nutná spolupráce všech činitelů

■ úspěšná integrace je přínosná pro integrovaného žáka i pro intaktní 
účastníky integračního procesu

■ zásadní podmínka zkvalitnění integračního procesu je snížení počtu dětí ve 
třídě a přijmutí asistenta. „Odrazovým můstkem“ úspěšné integrace se tak 
stává vedení školy

■ integračním tendencím brání mimo jiné nedostatek finančních prostředků

■ v integračním procesu je nejdůležitější (vedle integrovaného žáka) učitel

■ učitel vstupuje do integračního procesu na základě vnitřního přesvědčení

1.3 Metody práce

Teoretická část

Teoretická část se opírá o studium literatury a metodu práce s dokumenty (práce s 

odbornou literaturou, zákony, školními dokumenty, zprávami z poraden a speciálně 

pedagogických center, internetem i neoficiálními prameny).
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V práci jsou použity dále metody analýzy a syntézy. Analýza byla využita především 

při studiu literatury a seznámení se s problematikou integrace i při výběru metod. 

Pomocí syntézy autorka práce zpracovala analyzované informace a utvořila určité 

závěry.

V kapitolách pojednávajících o terminologii a o současných snahách a východiscích 

spojených s integrací užila autorka práce i metody myšlenkové dedukce a indukce.

V částech zabývajících se přínosem a problémy v souvislosti s integračním procesem 

byla použita metoda komparace. Metoda srovnávám vedla ke zjištění shodných i 

odlišných prvků v teoriích vázaných k tématu a k formulaci vlastního názoru autorky.

Praktická část

V praktické části je použita navíc i metoda pozorování, pro kterou byly východiskem 

cíle stanovené v úvodu práce. Díky této metodě získává autorka údaje o činnostech a 

chování účastníků integračního procesu, dále o metodách a postupech integrace. 

Pozorování proběhlo jak individuálně tak i ve skupině, podle časových možností 

použila autorka pozorování krátkodobé (sledování v rámci jednoho dne) i dlouhodobé 

(sledování v průběhu několika vyučovacích dní). Z hlediska typu sledování využila 

autorka jak pozorování přímé, tak i nepřímé.

Důležitou metodou byla i metoda dotazníku. Dotazníky byly určeny třídním učitelům 

základních škol, kteří integrují žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, ředitelům 

základních škol s integrovanými žáky, rodičům integrovaných žáků a asistentům 

integrovaných žáků. Metoda rozhovoru sloužila k doplnění a objasnění pozorování a 

vedla k navázání osobního kontaktu s integrovaným dítětem i jeho spolužáky a 

k zjištění postojů i odhalení podstatných souvislostí (konkrétně se jednalo o řízený 

rozhovor). Uvedené metody sloužily jako podklad pro metodu kasuistiky. Případová 

studie dvou integrovaných žáků sloužila k demonstrování příkladu úspěšné integrace a 

analýze podmínek vytvořených pro konkrétní případy. (Skalková, 1983).
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2 TEORETICKÁ CAST

2.1 Definice pojmů

Základní pojmy jsou vymezeny na základě studia relevantní pedagogické a 

psychologické literatury. Vzhledem k množství definic základních pojmů uvádí autorka 

jen ty, které považuje za klíčové a se kterými se ztotožňuje. Bude se na ně v práci 

odkazovat.

2.1.1 Integrace

Významové proměny pojmu integrace

Termín „integrace“ prodělal dlouhý vývoj. Setkáváme se s rozdílností chápání významu 

samotného pojmu, které se liší v rámci jednotlivých vědeckých disciplín. Pozornost 

bude ale kladena na chápání ve smyslu pedagogickém. Hájková (2005) upozorňuje na 

diferenciační tendence ve školství, které měly za následek vznik dvou protikladných 

tendencí -  kontrast integrace a segregace. Prvotní pedagogické chápání integrace 

(poválečné období) souviselo s etnickými menšinami, později se začal rozšiřovat 

význam pojetí i na osoby se smyslovým, tělesným či mentálním postižením. Širší 

chápání v sobě obsahuje cíl i metodu rehabilitace postižených. Toto pojetí integrace 

zastupuje Schulz a Tumbull (Pasch, 1998). Ti zastávají zařazení „postižených žáků“ do 

normálních tříd alespoň na část školního dne.

Názor podporuje i Cangelosi (1994), který hovoří o integraci i ve smyslu začlenění žáka 

se speciálními potřebami do obecného vzdělávacího procesu (obvykle je za žáka se 

speciálními potřebami považován pouze žák postižený).

Definice Rámcového vzdělávacího programu také hovoří o žácích se speciálními 

potřebami, ale tento termín má širší význam. Integrace žáků je ,zařazení žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami i žáků mimořádně nadaných do běžných tříd a 

jejich vzdělávání v souladu s individuálními vzdělávacími potřebami“ (RVP, s. 110)
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Je jasné, že integrace může probíhat v různé intenzitě (některé děti tráví ve společné 

třídě celé dny, jiné jen některé hodiny nebo volný čas), ale i v několika významových 

rovinách. Hájková (2005) v této souvislosti poukazuje na vývoj chápání pojmu 

integrace. Termín byl interpretován jako proces či stav, metoda, pedagogický cíl, 

možnost nebo naopak nutnost.

Autorka zastává názor, že integrace je především procesem, který vyžaduje 

specifické metody a jehož cílem je zařazení dítěte se speciálními vzdělávacími 

potřebami nejenom do třídy, ale i do celé společnosti.

Současné koncepce (po roce 1989) jistým způsobem překonaly označené teze, význam 

se posunul do obecnější roviny. Vágnerová (2001) charakterizuje integraci jako 

„kvalitativně vyšší stupeň adaptace: lze ji chápat jako takové začlenění jedince (z 

nějakého důvodu odlišného) do prostředí majoritní společnosti, kdy v ní dovede bez 

problémů žít, cítí sejí být přijat a sám se s ní identifikuje". (Vágnerová, 2001, s. 155). 

Vážnou chybou přístupu k možnostem integrace je, když se v diagnostice soustředíme 

na sníženou schopnost namísto důrazu na uchované schopnosti a jejich rozvoj.

Jesenský (1995) popisuje stupně pedagogické integrace. Tyto stupně korespondují typu 

přizpůsobení a podmínek nutných k zajištění kladného výsledku integračního procesu.

Plná integrace probíhá bez použití speciálních pomůcek. Nižší stupeň -  tzv. 

podmíněná integrace se liší nutností použít kompenzační a reedukační pomůcky. Bez 

nich by nebyl proces úspěšný. O snížené integraci hovoříme v případě, že vedle 

speciálních pomůcek je nutné technicky upravit prostor a obecně celé prostředí, kde 

integrace probíhá. Ohraničená integrace vyžaduje navíc ještě aplikaci speciálních 

metod. Při větší nutnosti uplatnit speciální metody pak hovoříme o dalších druzích 

integrace. Podle míry potřeby speciálních metod hovoříme o vymezené, redukované či 

narušené integraci. Segregovaná výchova a vysoce segregovaná výchova pak 

vystihuje nejsilnější stupeň úpravy prostředí dítěte.
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V souvislosti s typem integrace pak rozlišujeme ještě mezi individuální a skupinovou 

integrací. Individuální integrací rozumíme vzdělání v běžné škole či škole určené 

žákům s jiným zdravotním postižením. Skupinová integrace znamená, že je žák 

vzděláván ve třídě či studijní skupině pro žáky se zdravotním postižením. Třída je 

umístěna v běžné škole či ve škole pro děti s jiným zdravotním postižením.

Obecnějším a širším pojetím integrace se zabývá Michalík (1999) -  soustředí se na dva 

významy integrace. Širší význam definuje jako „integraci občanů se zdravotním 

postižením do společnosti“. Dílčí integrace pak řeší „specifickou oblast života -  vztahů 

zdravotně postižených“. (Michalík, 1999, s. 11). Michalíkovo pojetí je užší než definice 

Hájkové (2005), protože se vztahuje jen na občany zdravotně postižené. Její explikace 

vystihuje integraci jako „včleňování znevýhodněných lidí s postižením do sociálního 

systému, který je koncipován pro intaktní majoritu“. (Hájková, 2005, s. 25), Hovoří se 

zde o zařazení do sociálního systému, ne jen do vzdělávacího systému. Zde je už jen 

krůček od dalšího novodobého trendu - inkluze.

2.1.2 Inkluze

Inkluze patří mezi nový trend v pedagogice. Ainscow (Buttriss.; Callander, 2003) 

porovnává pojmy 'integrace'a 'inkluze' a dodává, že by bylo chybné tyto pojmy 

používat jako shodné. Integrace je o použití omezeného počtu dalších opatření pro 

jednotlivé žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci školy, která se celkově 

nemění. Inkluze, na druhé straně, zahrnuje zavedení radikálnějších změn, které se týkají 

všech děti. Integrace se týká asimilace jednotlivce, zatímco inkluze je o asimilaci školy 

jako takové.

Hnutí usiluje o zařazení žáků se středními a těžkými poruchami (tedy např. 

hluchoslepých dětí, žáků s těžkou /hlubokou/ mentální retardací, s kombinovanými 

postiženími nebo žáků autistických) do běžných tříd, kdykoli je to možné a proveditelné

Diplomová práce - Podmínky úspěšné integrace, Anna Šišková
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(Pasch, 1998). V těchto „inkluzivních“ třídách je hlavním hlediskem to, zda těžce 

postižené děti mohou mít z účasti na běžné školní práci užitek, nikoli to, zda je dítě 

schopno pracovat na stejné úrovni jako ostatní děti.

Pro ujasnění rozdílů mezi integrací a inkluzí vytvořil Porter (Buttriss.; Callander, 2003, 

s. 126) následující model:

Tabulka č. 1 -  Rozdíl mezi inteerací a inkluzí

Integrace Inkluze

Soustředění na dítě Soustředění na třídu

Hodnocení dítěte specialistou Prověřování faktorů výuky a učení

Diagnostické/předepsané výstupy Kolaborační způsob řešení

Program pro dítě Strategie pro učitele

Umístění umožňující realizaci 

programu

Přizpůsobivá a podporující MAINSTREAM třída

Pedagogický slovník (Průcha, Walterová, Mareš, 1998) ilustruje rozdíl mezi 

integrovaným a inkluzivním vzděláváním. V integrovaném vzdělávání jde o zapojení 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu. Záměr 

společného vzdělání žáků zdravých a postižených je realizován na principu speciálních 

potřeb dětí. Termín inkluzivní hnutí je v porovnání s integračním směřováním postaven 

na vyšší rovině. Inkluzivní vzdělání vytyčuje předpoklady pro integraci. Usiluje i o 

vzdělávání těžce postižených žáků v běžných školách. Předpokladem k úspěchu je však 

transformace politiky celé školy. Každému dítěti bez rozdílu má být poskytnut 

individuální přístup. Vychází se z myšlenky, že každé dítě potřebuje speciální přístup. 

Snahu učitelů takové vzdělávání uskutečňovat a posun k inkluzivnímu myšlení studují
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Lang a Berberichová (1998). Integrace dětí se speciálními potřebami je přímo závislá na 

včlenění do společenství školy jako takové -  tzn. mezi žáky, učitele i ostatní, kteří se 

podílí na životě školy. Plná integrace tedy může fungovat jen pokud je dítě (zdravé i se 

speciálními potřebami) považováno za rovnoprávného člena školní komunity.

Je třeba si uvědomit, že inkluze (a tím pádem i integrace) se netýká jen žáků se 

specifickými vzdělávacími potřebami. Buttriss a Callander (2003) konstatují, že 

inkluzivním způsobem jsou vzdělávány děti, které mají jiné potřeby či jsou odlišní 

v následujících oblastech:

■ Otázka genderu (dívky a chlapci)

■ Minoritní etnické skupiny

■ Náboženské skupiny

■ Děti cestovatelů

■ Děti rodin hledající azyl i uprchlíci

■ Děti, pro které je mateřský jazyk jiný než jazyk dané země

■ Děti se specifickými vzdělávacími potřebami

■ Nadané a talentované děti

■ Děti z derivovaných rodin

■ Mladé těhotné dívky

■ Děti, kterým hrozí sociální vyřazení

Podmínky pro inkluzivní způsob myšlení se u nás začínají formovat, nicméně v práci je 

odkazováno spíše na termín integrace -  ten je v českém prostředí vžitý více.

2.1.3 Segregace

Segregovaná výchova již byla popsána Jesenským (1995) jako typ integrace, který 

vyžaduje nejsilnější stupeň úpravy prostředí dítěte.

-13-



Diplomová práce - Podmínky úspěšné integrace, Anna Šišková

Segregované vzdělání znamená oddělené vzdělání. Někteří žáci jsou žáci vzděláváni 

samostatně od svých vrstevníků. Separace může být prováděna na základě etnika či 

zdravotního znevýhodnění (Průcha, Walterová, Mareš, 1998). Dá se hovořit o 

kontrastnímu přístupu k integraci. Toto stanovisko zaujímá i Kocurová (2001), která 

vymezuje segregaci jako „opak integrace -  oddělení, odloučení postižených od 

nepostižené populace. V historickém vývoji péče o jedince s postižením segregovaný 

systém péče většinou předchází a dnes doplňuje integrační přístupy“ (Kocurová, s. 136).

I přes integrační snahy zůstává segregace stále silnou tendencí (Hájková, 2005). Žáci 

s postižením jsou vzděláváni ve speciálních školách, které jsou založeny na 

homogenním principu (na jednom typu speciální školy se vzdělávají vždy žáci 

s podobným druhem postižení).

2.1.4 Handicap

Podle Vágnerové (2001) má odlišnost nedaleko k handicapu. To, kdy se odlišnost stane 

handicapem, záleží na daném společenském hodnocení. Handicap je podle tvrzení 

Vágnerové sociální kategorií, která se vztahuje ke znevýhodnění. Pasch (1998) definuje 

handicap jako nevýhodu, které je jedinec vystaven vinou poruchy. Rozsah handicapu je 

důsledkem toho, nakolik pomoc poskytnutá společností odpovídá závažnosti poruchy 

(například vozíčkář, který bude studovat ve škole, která není upravena vhodně pro 

vozíčkáře, bude handicapovaný, zatímco v bezbariérové škole bude téměř bez 

handicapu. Nebo žák, jemuž poruchy učení - např. dyslexie - brání v rychlém přečtení 

zadání písemné práce, je handicapován pouze tehdy, pokud je od něho požadováno 

vykonání zkoušky písemnou formou).

Je třeba podotknout, že termín „handicap“ je v cizině chápán až pejorativně. 

Rozlišujeme mezi dvěma druhy handicapů -  mezi znevýhodněním sociokultumím a 

zdravotním.
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Sociokultumí handicap

Sociokulturní handicap představuje omezení v oblasti zkušeností, které jsou v tomto 

případě odlišné nebo nedostatečné (děti z jiného etnika, emigranti či děti sociálně 

zanedbané). I tyto děti vyžadují speciální přístup. Zařazení takových dětí do školy 

představuje nahromadění větších nároků, na které nejsou zvyklé či které se musí přeučit 

(jiná očekávání, vidění a chápání jevů, významů a projevů chování, jiné sociální normy 

a zvyky, způsob chování, jazyk, apod.). Nedostatky plynou z působení vnějších vlivů 

(speciální sociokultumí faktory). Dítě, které nezná hodnoty majority, má a může 

zpočátku nejen nerozumět chování ostatních žáků a výkladů učitele, ale i stát se 

předmětem šikany, vyloučení a dalších nežádoucích reakcí (Šišková, 2003).

Zdravotní handicap

Tento typ handicapu představuje omezení především v oblasti dispozic (a z nich 

vyplývající zkušenosti). Tyto děti mají limitované předpoklady na úrovni smyslové, 

pohybové či mentální. Někdy se jedná jen o pouhou nápadnost, která je sociálně 

nevýhodná (vzrůst, hmotnost, změny v projevu dané náhlými záchvaty- např. u 

epileptiků, omezení a tlumení veškerého chování např. u kardiaků apod.). (Vágnerová, 

2001, s. 140).

2.1.5 Porucha

Definice ministerstva školství Velké Británie (ATL, 2002: 35). uvádí, že porucha se 

projevuje:

■ pokud má žák výrazné potíže se zvládnutím učiva ve srovnání s většinou 
stejně starých jedinců

■ má-li dítě poruchu, která zapříčiňuje, že žák nemůže užívat stejné pomůcky 
a vybavení jako ostatní vrstevníci
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■ je mladší věku pěti let a patří do kategorie a) -  b) nebo by do nich patřil 
pokud by mu nebyl umožněn zvláštní přístup.

Pasch (1998) definuje poruchu jako stav, jehož důsledkem je snížená schopnost 

provádět určitý úkol nebo chování. Tato porucha může postihnout oblast tělesnou, 

citovou nebo intelektuální. Poruchy, které brání provádění standardních vzdělávacích 

činností, se nazývají poruchy vzdělávání {educational disabilities). Všechny poruchy se 

mohou vyskytovat v různém stupni: od lehkých, přes střední až po těžké a hluboké. Na 

určitém stupni postižení ztrácí jedinec schopnost fungovat ve společnosti bez vnější 

pomoci.

2.1.5.1 Typy poruch

Pasch (1998) rozděluje poruchy do šesti skupin -  žáci mohou být postiženi mentálně, 

tělesně (zdravotně), mohou mít vadu řeči, poruchu emocionální, smyslovou či 

specifickou poruchu učení.

Mentálně postižení žáci

Tito žáci pracují na všech hladinách hůře než standard. Mírná forma mentálního 

postižení se často označuje jako „pomalejší tempo práce“ (slow learning). Těžší formy 

se projevují menší přizpůsobivostí vůči běžným požadavkům života ve třídě a sníženou 

schopností vycházet s učitelem i ostatními žáky.

Žáci s tělesnými a jinými zdravotními vadami

Tělesně postižené děti mají sníženou schopnost provádět psychomotorické úlohy, ke

kterým je třeba jemná a hrubá motorika, například obtíže při manipulaci s psacími

potřebami a knihami nebo při pohybu po učebně. Důsledkem poruchy je často snížená

odolnost, pozornost a vitalita. Běžnými příčinami tělesného postižení jsou vrozené
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vady, nemoci a úrazy. Ve většině případů nemá tělesně postižené dítě žádnou mentální 

poruchu.

Žáci se smyslovými poruchami

Smyslové poruchy snižují sluchové nebo zrakové schopnosti. Lehké formy se dají 

kompenzovat brýlemi nebo naslouchátky. V těžších případech musí nastoupit 

individualizovaná výuka, jejímž cílem je zmírnit důsledky poruchy na vzdělávací 

proces.

Žáci s vadami řeči

Postižení tohoto typu se projevuje sníženou řečovou schopností. Běžnou příčinou je 

těžká vada sluchu, která snižuje schopnost dítěte reprodukovat řeč.

Žáci s emocionálními poruchami

Emocionální poruchy ovlivní nepatřičné chování až do té míry, že to ovlivňuje 

úspěšnost jejich vzdělávací dráhy, sociální zralost a vztahy s dospělými i vrstevníky. Je 

třeba rozlišovat mezi dětmi, které se občas předvádějí, a dětmi s emocionálními 

poruchami, u nichž se nepřiměřené formy chování vyskytují často a jsou navíc velmi 

výrazné. Některé z těchto dětí jsou také verbálně nebo fyzicky agresivní a mají sklon 

k opakovaným výbuchům, které narušují hladký průběh výuky. Mohou se však 

projevovat úplně jinak -  typickými projevy je např. bázlivost, pasivita nebo uzavřenost 

do sebe.

Specifické poruchy učení

Žáci se specifickými poruchami učení mají značné potíže při provádění určitého typu

úloh. Je prokázané, že v jiných úkolech si vedou stejně dobře jako jejich vrstevníci,

nebo dokonce ještě lépe. V některých případech může být porucha objevena až po
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mnoha letech studia, nebo může dojít k chybné diagnóze (v záměně) s tělesnou, 

duševní nebo emocionální poruchou. Různé typy poruch učení mohou negativně 

ovlivňovat žákovy schopnosti ve čtení, schopnost věnovat pozornost podnětům, chápat 

obraznou řeč nebo správně vyhodnocovat prostorové vztahy.

Mezi specifické poruchy učení patří:

■ dyslexie (poruchy čtení)

■ dysgrafie (poruchy psaní)

■ dysortografie (poruchy pravopisu)

■ dyskalkulie (specifická porucha matematických schopností)

■ dysmuzie (specifická porucha postihující schopnost vnímání a reprodukce 
hudby)

■ dyspinxie (specifická porucha kreslení)

■ dyspraxie (specifická porucha obratnosti, schopnosti vykonávat složité 
úkony)

■ poruchy soustředění

■ poruchy pravolevé a prostorové orientace

■ poruchy sluchového vnímání a reprodukce rytmu

■ poruchy zrakového vnímání

■ poruchy řeči

■ poruchy jemné a hrubé motoriky

■ poruchy chování (v jejich důsledku mají děti např. strach, šaškují nebo jsou 
napjaté) (Kuchařská, 1998).

Lewis a Doorlag definují žáky se speciálními potřebami jako "žáky se zvláštními 

studijními potřebami, kteří k úspěšnému učení potřebují přizpůsobení vyučování". Patří 

mezi ně postižení, velmi nadaní a talentovaní, žáci s odlišným etnickým (kulturním) 

původem a žáci, jimž hrozí odchod ze školy z prospěchových a/nebo kázeňských 

důvodů (Pasch, 1998).

-18-



Diplomová práce - Podmínky úspěšné integrace, Anna Šišková

Specifické poruchy chování, lehká mozková dysfunkce

Pasch uvádí (1998), že u nás se spíše než s kategorií emocionální poruchy pracuje 

s kategoriemi „lehká mozková dysfimkce“(dále LMD) nebo „specifických poruch 

chování.

Definicemi lehké mozkové dysfunkce se hlouběji zabývá Heveroch: „Pojmy LDE, 

LMD a ADHD znamenají prakticky totéž. Jediné, co je odlišuje, je datum, kdy tyto 

diagnostické jednotky byly, či spíše jsou, užívány.“ Autor dále uvádí, že , jestliže pojmu 

dětská encefalopatie (LDE) již odzvonilo, pak pojmu lehké mozkové dysfunkce (LMD) 

právě zvoní, zatímco na zvonění dnes již všude ve světě užívaného pojmu Atention 

Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) si asi ještě nějaký čas počkáme.“ (In 

Kuchařská, 1998, s. 43).

Průcha, Walterová a Mareš (1998) označují lehkou mozkovou dysfunkci jako poruchy 

učení u dětí s průměrnou až nadprůměrnou inteligencí, které jsou spojeny s odchylkami 

funkce centrálního nervového systému.“

Jucovičová a Žáčková (2000) zařazují lehkou mozkovou dysfunkci do poruch chování. 

Můžeme se též setkat s označením malé mozkové dysfunkce, lehké dětské 

encefalopatie, syndrom deficitu pozornosti, hyperaktivní /hypokinetický/ nebo 

hypoaktivní /hypokinetický/ syndrom.

Jedná se o děti s průměrnou až nadprůměrnou inteligencí, které trpí poruchami učení a 

chování, které jsou spojeny s odchylkami funkce centrální nervové soustavy. Tyto 

odchylky se projevují různými kombinacemi oslabení ve vnímání, tvoření pojmů, řeči, 

paměti a v kontrole pozornosti, popudů nebo motoriky (Průcha, Walterová, Mareš,

1998, s. 120).

2.2 Integrační trendy v Evropě

Politika vzdělávání žáků se SVP se zu posledních deset let změnila. Obecně se v Evropě
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objevují tři výrazné trendy. První směr propaguje totální integraci. Politika označovaná 

jako „one-track policy“ se snaží o úplnou inkluzi a k jejímu dosažení funguje široká síť 

speciální pomoci. Ta je dostupná ve většině škol hlavního vzdělávacího proudu (až na 

Itálii, kde jsou speciální školy zrušeny, Michalík, 1999). Typickými zástupci jsou Itálie, 

Skandinávie a Řecko. Klíčové pro tento vývoj byla poměrně dlouhá tradice, která 

neprošla výraznějšími změnami. Z novějších zástupců sem podle Michalíka (1999) patří 

i Anglie, Španělsko a Rakousko.

Druhý trend je naopak význačný díky separaci klasických škol a škol speciálních. 

S těmito tendencemi se setkáváme v Německu, Belgii, Lucembursku a Holandsku. 

Politika jwo-traclč‘ má nebo doposud měla samostatné zákony pro speciální a běžné 

školství (Meijer, 1998). Michalík (1999) vysvětluje, že se tato politika poslední dobou 

přeměňuje na „pluralitní systém integračního vzdělávání i speciálního školství“ 

(Michalík, 1999, s. 23). Systém Michalík kritizuje pro výběr školy na základě typu 

postižení, stejně jako „reedukaci, opírající se o „léčebnou“ pedagogiku“. (Michalík,

1999, s. 23).

Třetí tendence (tzv. multi-track approach“) je spíše přechodem dvou zmíněných směrů. 

Dochází k uplatňování systému služeb v hlavním i speciálním vzdělávacím proudu a 

spolupráce mezi školami se objevuje i mimo rámec běžné činnosti škol. Tento přístup je 

realizován převážně ve Francii, Irsku, Portugalsku a Dánsku. (Meijer, 1998).

Typičtí zástupci:

■ Integrační směr: Itálie, Dánsko, Skandinávie, Řecko, Anglie, Španělsko, 
Rakousko

■ Trend separace. Holandsko, Německo, Belgie, Lucembursko

■ Přechod mezi integrační a separační tendencí: Francie, Irsko, Portugalsko
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2.2.1.1 Integrační směr

Itálie

Itálie patří mezi nejradikálnější zástupce totální integrace. Tyto tendence pramení ze 

zákonu z roku 1975. Dětem se SVP je garantováno zařazení do třídy hlavního 

vzdělávacího proudu a to i na vyšší vzdělávacím stupni. Význačná je tedy zákonem 

podporovaná návaznost jednotlivých stupňů vzdělávání. Mezi další významné opatření 

patří i to, že integrující učitel musí absolvovat dvouletý kvalifikační kurz.

Velká Británie

Zákon o integraci pochází již od roku 1998 a podle něj je žák se SVP zařazen do 

speciální školy až poté, pokud se zjistí nevhodnost vzdělávání na běžné škole. Rodiče 

mají právo zvolit si, jakou školu bude dítě navštěvovat. V Británii existuje celá řada 

speciálních zařízení a dochází ke všem stupňům integrace.

Rakousko

Od roku 1993 mají rodiče právo zvolit si, zda se bude jejich dítě vzdělávat ve speciální 

či v běžné škole. Do této doby byly totiž děti se SVP povinně vzdělávány na 

speciálních školách. Žákům se SVP, kteří jsou individuálně integrováni, zajišťují vedle 

speciálních pedagogů a jiných podpůrných pracovníků i tzv. podpůrní učitelé, kteří jsou 

podle množství a potřeb dětí se SVP zaměstnáni na plný či poloviční úvazek. 

Kooperační třídy splňují požadavky na skupinovou integraci, přičemž mohou podle 

individuálních možností žáci těchto tříd navštěvovat výuku v běžných třídách. Na tomto 

opatření je ale kritizováno to, že žáci se SVP nemají zázemí -  jednu svojí kmenovou 

učebnu. Požadavky kladeny na žáky jsou přizpůsobovány individuálním potřebám a 

schopnostem. Podle výzkumů je přístup k integraci převážně pozitivní a to hlavně u 

učitelů základních škol.
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Finsko

Totální integrace je zajišťována zákonem o Všeobecné vzdělávací škole, který 

stanovuje poskytnout všem žákům všeobecné vzdělání (ve spádové oblasti). Hlavní rysy 

finského vzdělávacího systému je rovnost přístupu ke všem žákům, vysoká kvalita a 

celoživotní vzdělávání. Pro zajištění rovné příležitosti pracují na školách i speciální 

pedagogové a výchovní poradci.

Norsko

Podobně jako ve Finsku je vzdělávací systém založen na právu všech dětí na výuku 

(přizpůsobenou jejich schopnostem) a hlavní snahou je integrovat děti se SPV do 

běžných škol. Dřívější lékařský přístup je v dnešní době nahrazen moderním pojetím, 

které staví na schopnostech žáka a ne na jeho handicapu. Důležitá je raná prevence a 

princip individualizace, které jsou podporovány zákonem. Každý žák se SVP musí mít 

vypracován individuální vzdělávací plán (dále IVP). Na rozdíl od jiných zemí, kde je 

silně vypracován systém speciálního školství, zajišťují v Norsku podpůrný systém 

pedagogicko-psychologická či specializovaná centra.

2.2.1.2 Trend separace

Německo

V Německu existuje silná tradice speciálního školství, která je postupně ovlivňována 

integračními snahami (do běžných škol se začínají integrovat hlavně žáci zdravotně 

postižení).

Nizozemí

I Holandsko patří mezi představitele separace. Systém vzdělávání je tvořen hlavním a
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speciálním vzdělávacím proudem Stejně jako v Německu se zvyšuje počet rodičů, kteří 

žádají zařazení dětí se SVP do běžného školy. Po prvním neúspěšném pokusu zavést 

integrační trend v roce 1985 přišel ze strany vlády druhý impuls díky dokumentu „Do 

školy znovu společně“, který měl zahájit integrační snahy. Zákon z roku 1995 vedl ke 

spolupráci běžných a speciálních škol. Dochází k postupnému zahájení integrace žáků 

se SVP. Běžná škola sice podle zákona nesmí odmítnout vzdělávání dítěte se SVP, 

nicméně problémem zůstává nedostatečná personální podpora v rámci školy (pro pomoc 

se může učitel obrátit jen mimo školu) a oddělená legislativa obou systémů vzdělávání.

Belgie

Integrační trendy se ve vlámské i francouzské komunitě objevují od roku 1980. O 13 let 

později se zavádí program zintenzivnění péče v mateřských i základních školách. Raná 

prevence má poskytnout dětem lepší přístup a celkově dochází k řešení problému už od 

jeho počátku. Ve Flandrech existují speciální školy, ale nesetkáváme se se speciálními 

třídami. Rovněž se ale nesetkáváme se speciálními pedagogy -  místo nich na školách 

působí vypomáhající pedagogové. Mezi současné problémy patří pozůstatky silné 

izolační tradice. Speciální pedagog je chápán často jako podpůrný učitel a ne jako 

někdo, kdo by se vedle individuálních problémů dětí se SVP podílel i na výuce jako 

takové.

V Belgii v praxi funguje vedle úplné integrace (ta probíhá za spolupráce se speciální 

školou) i integrace částečná (žák tráví výuku ve speciální i v běžené škole) a dočasná. 

Stejně jako v Rakousku setkáváme se i s individuální i kolektivní integrací a také rodiče 

rozhodují o umístění dítěte do běžné či speciální školy. Zásadní změnu přinesl i zákon 

z roku 1997, díky němuž došlo ke spojení legislativy speciálního vzdělávání s hlavním 
proudem.
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2.2.1.3 Přechod mezi integrací a separací

Francie

Hlavním cílem vzdělávání je zajistit dítěti takové vzdělání, díky kterému získá 

kvalifikaci. Trendem je, stejně jako u jmenovaných zemí, aby dítě se SVP navštěvovalo 

běžnou školu v místě bydliště a na specializovanou školu bylo umístěno pokud je to 

nezbytně nutné. I když je integrace považována za prioritu, trend naráží na častý 

odmítavý postoj učitelů běžných škol a na nedostatečnou přípravu učitelů. (Meijer, 

1998).

2.3 Integrační trendy v České republice

Transformace školství

České školství se začalo transformovat po roce 1989. Charakteristické pro tyto změny je 

humanizační princip. Rozvoj integrační politiky v užším slova smyslu začal tedy až od 

roku 1989. Princip humanizace se promítl do vnímání a podpory individuality žáka.

„Respekt k individualitě a jedinečnosti každé dětské osobnosti předpokládá 

individualizaci vzdělávání, to znamená co největší ohled na individuální zvláštnosti 

dětí, na rozdíly z hlediska schopností, struktury inteligence (...), na rozdíly stylů učení, 

tempa práce, potřeb, zájmů, temperamentu, rodinného prostředí apod.“ (Spilková, 2005, 

s. 34).

Reforma veřejné administrativy z roku 2000 přinesla decentralizaci. Zodpovědnost za 

vzdělávání přebraly za ministerstvo školství místní úřady (úřadů je celkem 14). Od 1. 

ledna 2001 se staly regiony správními orgány za vyšší vzdělávání a speciální školy. 

Regiony jsou také zodpovědné za implementování hlavních cílů vzdělávání žáků se 

zvláštními potřebami, které vytváří ministerstvo.

Současnou situace v České republice popisuje autorka s odkazem na European Agency 

fo r  Development in Speciál Needs Education. (Eurydice, 2005)
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Cíle vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Hlavním principem ve vzdělávání žáků speciálními vzdělávacími potřebami je 

vytvoření rovných možností pro cílovou skupinu a minimalizace negativního dopadu.

To souvisí se zajištěním možnosti náležitého vzdělání. Cílem vzdělání je pak vytvoření 

podmínek umožňujících osobě s handicapem nezávislý život, sociální integraci.

Nové chápání vzdělávací koncepce žáků s handicapem ovlivnilo i terminologii, která se 

změnila z lékařského modelu do funkčního. Speciální vzdělávání v ČR přizpůsobilo 

svoji terminologii pojetí zemí Evropské Unie a zavádí se termín „žák se speciálními 

vzdělávacími potřebami“ (dále jako žák se SVP). Zahrnuje jak žáky znevýhodněné, tak 

i žáky mimořádně nadané.

Integrační snaha měla, jak konstatuje Hájková (2005), za následek vliv na vývoj 

speciálně pedagogických center. Ministerstvo školství poskytuje financování nutného 

technologického vybavení a poradenství, podílí se na financování informačních center, 

která jsou povinna poskytnout zvláštní vzdělávací podporu a poradenství. Dále mají za 

úkol zapůjčit školám potřebné vybavení a techniku (podle individuálních potřeb 

integrovaných žáků).

Potíže, na které naráží svstém

Protože jsou individuální potřeby žáků integrovaných do běžných škol vysoké, mezi 

nejčastější problémy patří nedostatečné finanční zdroje na asistenty ve třídách s dětmi 

se speciálními vzdělávacími potřebami, architektonické překážky a v neposlední řade 

pak tradiční způsob myšlení učitelů a negativní postoj ke změnám. To v praxi znamená, 

že učitelé nejsou ochotni využívat metody potřebné pro integrované záky. Tradiční 

způsob často zastávají i sami rodiče — domnívají se, že duální způsob vzdělávání (to 

znamená vzdělávání dítěte se SVP ve speciální škole a ne běžné) je vhodnější.

V České republice není jednoznačně propracovaný systém integrace ve školství, přesto
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je nutno konstatovat, že se do některých základních škol pozvolna integrují děti se 

zvláštními potřebami a děti handicapované.

Odborná veřejnost prosazuje integraci handicapovaných dětí do běžných škol, nicméně 

aby mohl tento proces postupovat rychleji, je nezbytné jak finanční zajištění a v 

neposlední řadě i zlepšení metodického vedení ze strany státních orgánů. Proces 

integrace je pod soudní pravomocí ministerstva školství.

Pro popsání vývoje situace po roce 1990 popíše autorka práce nejdůležitější dokumenty, 

které se k problematice integrace vztahují. Tyto dokumenty jsou řazeny podle časové 

následnosti.

2.3.1 Standard základního vzdělávání

Standard základního vzdělávání (MŠMT ČR z 22. 8. 1995, čj. 20819/95-26) funguje 

jako druh záruky státu za kvalitu povinného základního vzdělání.

Tento rámec vzdělávání vystihuje cíle a obsah a zároveň formuluje záměry 

vzdělávacího procesu. Cílem je zajistit žákům „základy kvalitního, funkčního a 

moderního všeobecného vzdělání v rozsahu jejich potřeb, předpokladů a možnosti“

Žáci mají být seznámeni s klíčovými hodnotami a vzdělání má napomoci k formování 

kulturního, samostatného a zodpovědného jedince, který bude schopen obstát 

v praktickém životě.

Na utváření takového jedince se podílí jeho vědomosti, dovednosti a kompetence. Vedle 

abstraktních kompetencí jsou žáci rozvíjeni i v sociální oblasti, kam se řadí mj. respekt 

k individuu v širším slova smyslu (k odlišnosti). První stupeň základní školy by měl dítě 

seznámit s podstatnými rysy pozitivních mezilidských vztahů (k sobě samém, ostatním 

lidem i přírodě) i s morálními hodnotami.
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2.3.2 Programy na základním školství

2.3.2.1 Program Základní škola

Program Základní škola (Základní škola, 1998) si klade za cíl poskytnout žákům 

„moderní všeobecné vzdělání“. Vzdělání by pak mělo v průběhu devítileté docházky 

přispět k formování samostatně myslícího jedince. Takový člověk by měl být schopen 

„svobodně a autonomně se rozhodovat, projevovat se jako demokratický občan a jednat 

v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami“ (Základní škola, 

1998, s. 5). Mezi podstatné řadí program rozvoj kompetencí sociálních, 

komunikativních a mravních (hodnotových). Program zdůrazňuje zřetel individuálním 

předpokladům a možnostem žáků a představuje i tendence diferencované výuky. Učitel 

by měl u žáka hledat jeho osobnost, možnosti pomocí diferenciovaného způsobu, který 

je založen na individualizaci. Důraz je kladen na individuální zvláštnosti „v oblasti 

vnímání, pozornosti, paměti, vyjadřovacích schopnostech apod.“ (Základní škola, 1998, 

s. 9). Do individuálních zvláštností pak program řadí i rozdílnost v učení žáků, která by 

se měla brát v zřetel. V oblasti hodnotové se klade ve vzdělám mj. důraz na úctu 

k člověku, respektu k odlišnosti.

Program ponechává školám volnost transformovat podobu programu podle konkrétní 

situace.

2.3.2.2 Program Obecná škola

I program Obecná škola není pro školy předpisem, ale spíše souhrnem představ o 

novém pojetí vzdělávání. Kompetence učitelům mají velice svobodný charakter, který 

má vycházet z potřeb dětí. Obecným cílem programu je transformovat školství a to 

v oblasti individualizace a k formulaci souhrnu učebních osnov. V programu se hovoří o 

přijímání žáka jako individua - o rozrůzněnosti. Pod tu se řadí rozdíly ve vlastnostech,
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nehovoří se ale o zájmech či individuálních schopnostech. Etická výchova má děti učit 

hodnotám, nicméně ani tato část není příliš specifikována. (Obecná škola, 1993). 

Hlavním znakem projektu je orientace na činnostní pojetí výchovy -  na tvořivost. Ta se 

realizuje hlavně prostřednictvím dramatické výchovy. Podstatným rysem je i spolupráce 

školy s rodinou a obcí v širším slova smyslu.

2.3.2.3 Program Národní škola

Program národní škola považuje za základní záměr školy to, aby byla “školou pro děti 

(Národní škola, 1997, s. 8). Myšlenka takové „školy pro děti“ v praxi znamená odmítání 

selekce žáků v období školní docházky.

Na rozdíl od programů Základní škola a Obecná škola, u kterých není věnována 

pozornost, jakým dětem mají osnovy sloužit, si tvůrci Národní školy jasně uvědomují 

speciální vzdělávací potřeby. Projekt považuje za klíčové, aby se děti vzdělávaly v 

„populačně přirozené skupině (tj. ve skupině, kde jsou zastoupeni jedinci s různými 

vlohami a vlastnostmi).“ (Národní škola, 1997, s. 8). Součástí tohoto stavu pak jsou i 

děti handicapované. Integrace je chápána jako kladný prvek, který přispívá 

k hodnotnému rozvoji a životu všech dětí obecně.

Výchova směřuje k formování svobodného a zodpovědného jedince pomocí již 

zmiňovaného individuálního přístupu a pomocí pozitivní motivace. Východiskem 

programu je směřovat vzdělávání praktickým směrem a poskytnout globální pohled na 

svět. Obecné vzdělávací cíle jsou vodítkem pro naplnění cílů konkrétních, a stejně jako 

v již zmiňovaných programech i Národní škola umožňuje učitelům přizpůsobit učební 

látku podmínkám školy a realizovat je prostřednictvím individuálních učebních plánů. 

Ty se řadí do tzv. „nadstavbové části“, která je uzpůsobena podle individuálních potřeb 

dětí (jejich zájmů i schopností).
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2.3.3 Státní politika ve vzdělání - Bílá kniha

Bílá kniha (nazývána též Národním programem rozvoje vzdělávání v ČR) popisuje 

současnou situaci typickým trendem „odstraňování segregovaného vzdělávání dětí se 

speciálními potřebami a jejich integraci do běžného vzdělávacího proudu“. Integrační 

tendence podle Knihy je podporována tzv. alternativní nabídkou vzdělávacích 

programů. Nejčastějším problémem se ale stává „profesní, personální i technická 

nepřipravenost školy“, (s. 58)

Za klíčovou změnu považuje Kniha změnu tradičního vzdělávání a to jak v obsahu, tak i 

v metodách a přístupech ke vzdělávání obecně. To zahrnuje např. i architektonické 

bariéry, ale i pedagogickou připravenost učitele. Důraz je kladen především na 

individuální přístup k žákům.

K naplnění cílů je nutné změnit i přístup k rodičům znevýhodněných dětí. Dalším 

výrazným činitelem v pedagogickém procesu je i odborná pomoc ze strany 

poradenských středisek. Tato pomoc by měla být podle Knihy zesílena. Posílit by se 

měla i preventivně výchovná péče.

Bílá kniha přichází s následujícími doporučeními:

■ Měla by se zvýšit provázanost vzdělávání speciálního a běžného a zakotvit 
kompetence a odpovědnost jednotlivých resortů

■ Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami i dětem, které jsou odkázány 
na náhradní výchovu (ústavní nebo ochrannou) by měla být poskytována 
raná péče prostřednictvím pedagogicko-psychologických poradenských 
center i diagnostických ústavů

■ Zvláštní školy by se měly transformovat na základní školy, které budou mít 
speciální vzdělávací programy

■ Na školách by měla být zajištěna technická podpora a v oblasti personální 
by měla mít každá škola speciálního pedagoga, asistenta. Učitelé by měli 
být vyškoleni pro práci s integrovanými žáky

■ Speciální školy by měly navštěvovat jen žáci těžce zdravotně postižení
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V legislativě jsou pro práci relevantní hlavně zákon ě. 563/2004 Sb. ze dne 24. 9. 2004

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a dále Vyhláška MŠMT č. 

73/2005 Sb. ze dne 9. 2. 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

potřebami a žáků mimořádně nadaných. Ostatní legislativa není v práci rozebírána, 

protože to není podstatou práce. V příloze ě. 3 je soupis zákonů vztahujících se 

k problematice integrace.

2.3.4 Vyhláška č. 73/2005 Sb.

Některá ustanovení vyhlášky (viz příloha č. 2) přináší vedle nové terminologie (žák se 

speciálními vzdělávacími potřebami) i další významné změny. K nejdůležitějším 

reformám patří stanovení variantních forem speciálního vzdělávání, zavedení školních 

vzdělávacích programů a individuálních vzdělávacích programů a v neposlední řadě 

pak ustanovení funkce asistenta pedagoga. Zavádí se tzv. podpůrná opatření, což jsou 

ustanovení, která se liší od běžných praktik, případně jsou nad rámec individuálních 

opatření. Mezi tato nařízení patří:

■ aplikace alternativních / nových metod

■ využití speciálních pomůcek a didaktických materiálů

■ zařazení předmětů speciálně pedagogické péče

■ poskytování pedagogicko-psychologických služeb

■ zajištění asistenta pedagoga

■ redukce počtu žáků ve třídě / studijní skupině

■ využití jiné organizační skupiny

Vzdělávání v běžné škole je upřednostňováno před speciálním vzděláváním (pokud to 

jde v rámci možností). Postup při zjištění potíží je následující - žák se SVP nejprve 

absolvuje vyšetření speciálním pedagogem / psychologem / školním poradcem / 

lékařem. Stanoví-li to tak diagnóza, dochází k zařazení žáka do systému speciálního
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vzdělávání. To je realizováno v rámci integrace (individuální nebo skupinovou, příp. 

jejich kombinací) na běžné škole nebo ve škole speciální.

Organizace speciálního vzdělávání se odvíjí vždy podle individuálních potřeb, nicméně 

mezi obecná ustanovení platí, že doba vyučování žáka se SVP zařazeného do běžné 

školy nesmí na prvním stupni přesáhnout 5 dopoledních a 5 odpoledních vyučovacích 

hodin (na druhém pak 6 a 6). Do jedné třídy mohou být zařazeni i žáci dvou a více 

ročníků. Dítě zdravotně postižené má právo zapojit se do všech předmětů (v rámci 

svých možností). Vedle definování typů škol (při zdravotnických zařízeních a 

speciálních škol) zákon vymezuje podmínky pro stanovení individuálního vzdělávacího 

programu (dále jako IVP) a pro využití asistenta pedagoga.

2.3.5 Zákon č. 563/2004

Zákon č. 563/2004 Sb. ze dne 24. 9. 2004 o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů platí od 1.1.2005. Zákon modifikuje kompetence a kvalifikační 

předpoklady pedagogických pracovníků. Zákon dále blíže určuje naplnění pojmu 

„pedagogický pracovník“. Za pedagogického pracovníka je považován ředitel, učitel (v 

mateřské škole, na základní, střední, umělecké, vyšší odborné či jazykové škole nebo na 

zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, učitel náboženství, odborného 

výcviku v zařízení sociální péče), vychovatel, speciální pedagog, psycholog, pedagog 

volného času, asistent pedagoga, trenér nebo vedoucí pedagogický pracovník. Každý 

z nich koná „přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálně pedagogickou 

nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost“ (563/2004 Sb., §2) Mezi 

předpoklady patří vedle bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti i znalost českého jazyka 

a odborná kvalifikace.

Vzhledem k obsahu a potřebám práce se budeme soustředit na asistenta pedagoga. Jeho 

kvalifikace musí být minimálně v rozsahu 80 hodin studia v akreditovaném
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vzdělávacím programu v oblasti pedagogických věd.

2.3.5.1 Asistent pedagoga

Vyhláška ě. 73/2005 stanovuje cíle činnosti asistenta. Jeho práce by měla vést 

k realizaci cíle přizpůsobení se žáka školnímu prostředí. Do asistentových kompetencí 

patří i „pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, 

pomoc „při komunikaci se žáky, při spolupráci se zákonnými zástupci žáků a 

komunitou, ze které žák pochází“. (73/2005 Sb., §7)

Podle zákona MŠMT k zabezpečení vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami s podporou asistence (č.j. 14 453/2005-24) má právo na 

asistenta pedagoga žák se zdravotním postižením či se sociálním znevýhodněním.

Asistent působí hlavně v prvním ročníku a ve vyšších ročnících by se měla podpora 

postupně omezovat. Záměr vyplývá ze snahy vést starší žáky k osamostatňování, 

nicméně i zde jsou rozhodující individuální potřeby dítěte se SVP.

Přesné kompetence činnosti určuje ředitel školy, nicméně obecně se považuje za 

vhodné, aby vyučování koordinoval třídní učitel (na druhém stupni pak učitel 

vyučovacího předmětu). Činnost asistenta se pohybuje v rozmezí 20 až 40 hodin týdně. 

Míru činnosti stanoví podle individuální potřeby ředitel školy.

2.3.6 Rámcový vzdělávací program

Rámcový vzdělávací program (dále RVP) „vymezuje závazné rámce vzdělávání pro 

jeho jednotlivé etapy -  předškolní, základní a střední vzdělávání“ (RVP, s. 1).

Tato nová strategie se soustředí i na žáky se SVP a zohledňuje jejich vzdělávací potřeby 

a možnosti. Program „umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu pro vzdělávání žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami“. (RVP, s. 1). To zasahuje i do způsobu 

hodnocení, které má být prováděno na základě individuálního výkonu. Rámec považuje
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za vhodné hodnotit i slovně. Integrační tendence plynou i ze snahy vzdělávat žáky co 

nejdéle v „přirozené heterogenní skupině žáků“ (RVP, s. 2)., kdy se má zredukovat 

umisťování dětí do speciálních škol. Principy individuálního přístupu jsou silné 

převážně na prvním stupni, kde je „vzdělávání založeno na poznávání, respektování a 

rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka (včetně žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami“. (RVP, s. 4). Individualizace výuky je spojená 

s doporučením vnitřní diferenciace výuky.

Obsah vzdělávání je v programu rozdělen do devíti oblastí. Ty, které jsou relevantní pro 

tuto práci, jsou promítnuty do oblasti „Člověk a jeho svět“, konkrétně jde o tématický 

okruh „Lidé kolem nás“. V rámci něj si žáci osvojují a upevňují základy tolerance, 

solidarity, úcty. Děti se učí chápat odlišnost a na konci prvního stupně by se měl žák 

naučit projevovat „ toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků , jejich přednostem i 

nedostatkům“ a jednat „na základě společně vytvořených a přijatých nebo obecně 

uplatňovaných pravidel“ (RVP, s. 31 -  32).

RVP definuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jako žáky „se zdravotním 

postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, 

souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci 

se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a 

lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování (a žáci se 

sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním 

postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo 

uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení 

azylu)“ (RVP, s. 99).

Vzdělávání žáků se SVP se realizuje formou individuální či skupinové integrace a 

důležitou podmínkou je bezbariérová úprava školy.

Při práci s žáky zdravotně postiženými / znevýhodněnými se na základě individuálních 

potřeb doporučuje:
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■ použít vedle běžných metod i metody alternativní (není specifikováno, jaké 
alternativní metody, pozn. autorky)

■ pracovat s dětmi na základě principů individualizace a diferenciace

■ zredukovat počet dětí ve třídě

■ spolupracovat s dalšími odborníky (školami), speciálním pedagogem, jiným 
pedagogem, asistentem i rodiči

■ umožnit adekvátní a dále rozšiřující vzdělání (především z oblasti speciální 
pedagogiky) všech osob podílejících se na vzdělávacím procesu

■ přizpůsobit obsah kurikula možnostem a potřebám žáků se SVP

■ aplikovat vhodné pomůcky

■ zařadit „speciálních vyučovacích předmětů“ (RVP, s. 99) -  znakový jazyk, 
logopedická péče, řečová výchova, prostorová orientace, Braillovo písmo

■ využít pomoci odborných pracovníků a poradenských zařízení

■ přihlédnout k postižení při hodnocení

2.3.7 Shrnutí současné situace

Posun v myšlení ve vztahu ke sledované problematice je popsán na následujícím shrnutí 

klíčových dokumentů. Je možné si povšimnout postupu hlavních myšlenek dokumentů.

■ Standard základního vzdělávání (rok 1995) popisuje, že se žáci měli 
rozvíjet v sociální oblasti, kam se řadí mj. respekt k individuu v širším slova 
smyslu (k odlišnosti). První stupeň základní školy by měl dítě seznámit s 
podstatnými rysy pozitivních mezilidských vztahů (k sobě samém, ostatním 
lidem i přírodě) i s morálními hodnotami.
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■ Programy Základní škola, Obecná škola a Národní škola navíc berou 
zřetel k předpokladům, zvláštnostem a možnostem žáků, setkáváme se s 
náznaky principů individualizace a diferencované výuky. Program Národní 
škola je ze tří programů v integračním smyslu „nejdál“, protože odmítá 
selekci žáků, zdůrazňuje, že je nutné vzdělávat děti v „populačně přirozené 
skupině“ a poprvé se setkáváme s pojmem „integrace“.

■ V roce 2001 se stát jasně vyjadřuje v Bílé knize k tomu, že uznává trend v 
odstraňování segregovaného vzdělávání dětí se speciálními potřebami. 
Cílem je integrace do běžného vzdělávacího proudu.

■ V roce 2005 již Rámcový vzdělávací program snahy popsané v Bílé knize 
konkretizuje, přichází s možností modifikovat vzdělávací obsah pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Zastává principy individualizace a 
diferenciace výuky a klade za důraz na to, aby si žáci osvojili a upevnili 
základy tolerance, solidarity, úcty. Na konci ZŠ by měli žáci umět tolerovat 
odlišnost i nedostatky a chápat je  jako přirozenost.

Patrný je posun ve směru, odkud se vzdělávání žáků s SVP ubíralo a kam směřuje 

v současnosti. Cíle vzdělávání se změnily od „seznámení dětí s pozitivními rysy a 

respektu k individuu“ ke snaze „osvojit si základy tolerance odlišností a nedostatků a 

naučit se je chápat jako přirozenost“.

Snaha o uplatnění humanizačních principů vedla ke vzniku nových zákonů -  klíčovou 

ve vztahu k integraci byla v tomto období např. Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání 

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

Během období od 90. let až po současnost společnost dospěla k širšímu přijetí osob 

s handicapem a k větší podpoře (vzdělávací i technologické) žáků se zvláštními 

vzdělávacími potřebami. V našich školách jsou od počátku 90. let navrhovány a někde i 

realizovány nové přístupy k dětem, včetně nové strategie řízení integrované třídy 

(UNESCO, 1997). Protože je integrační tendence v počátku, setkává se proces 

s množstvím problémů.
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2.4 Integrace

2.4.1 Přínos pro znevýhodněné

„Vzdělání postižených dětí by mělo být chápáno jako jejich právo, jelikož jsou členy 

této společnosti, a nikoliv jako výsadu, která jim byla milostivě udělena.“ (Pasch, 1998, 

s.301). Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jako „děti/žáci se SVP ) 

může mít integrace nepopsatelný význam -  vzájemné zapojení všech dětí do jednoho 

kolektivu má většinou pozitivní efekt na všechny děti: děti nadané a talentované, navíc 

s dobrým zázemím v rodině a zdravé, se stávají jakýmsi vzorem pro děti postižené (na 

rozdíl od autority učitele hovoříme o modelu peer-vrstevníka). Sociální kontext 

znamená pro děti se SPV přirozenost pohybovat se v kolektivu zdravých dětí, děti se 

SPV jsou silně motivováni k učení, protože u nich dochází k napodobování činnosti 

zdravých dětí. Integrace pro ně přináší dále i větší samostatnost (děti vyžadují méně 

pozornosti), schopnost sebeobsluhy, zlepšení mluvy apod. (Michalík, 2002).

Výuka, kdy se využívá vrstevníků, je v některých případech využívaná díky tomu, že 

žák se SVP pochopí látku rychleji od vrstevníka, který volí přiměřenější slovní zásobu 

než učitel atd. Metoda přináší klady žákům se SVP, ale i těm, kdo pomoc poskytují 

v sociální oblasti a rozvíjí děti i v konkrétních předmětech. (Příručka UNESCO, 1997).

Buttriss a Callander (2003) rozebírají aspekt motivace - podle nich se dítě se SVP 

zařazené do běžné školy zlepšuje ve svých výsledcích a to zejména v oblastech jazyka 

(čtení, psaní a poslech) a matematiky.

Zařazení postižených dětí do běžného školního kolektivu přináší rozvoj adaptačních 

schopností, ctižádosti a sebevědomí.
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2.4.2 Přínos pro intaktní populaci

Mohlo by se zdát, že integrace má význam jenom pro děti integrované. Integrované dítě 

může ale přinést nové kamarádské vztahy, jiný pohled na věc v sociálním kontextu. 

„Zdravé“ děti mohou získat dovedností nutných při styku s dětmi, které nejsou nějakým 

způsobem stejné. Děti se naučí základům soužití s postiženým člověkem - jedná se o 

dovednosti typu tolerance v chápání rozdílů mezi lidmi, pomoci, vycházení 

s postiženými bez ostychu (berou pak postižené děti jako samozřejmost) (Jesenský, 

1998). Hájková (2005) přichází se zobecněním hlavních pozitivních rysů integrace: je to 

formování přístupu k odlišnosti a její akceptace. Tyto atributy jsou fakticky znaky 

inkluzívního přístupu. Pozitivní zkušenost, která vznikne při vzájemné interakci mezi 

znevýhodněnými a zdravými žáky, je nejúčinnějším prostředkem pro utváření 

akceptujícího postoje. Uvědomění odlišnosti má vliv i na vlastní identitu -  konkrétně na 

„poznání odlišnosti od druhých a současně podobnosti s nimi“. (Hájková, 2005, s. 44).

Děti se SVP „upozorňují“ na fakt, že je mnoho situací, které nemusí každý sám 

zvládnout. Integrace poskytuje nové zážitky a zkušenosti a přináší celkové obohacení 

citového života dětí ve třídě.

2.4.3 Problémy spojené s integrací

Integrace je zajisté spojena s rozpornými otázkami, s problémy i s překážkami, které 

zpomalují či dokonce brání integračním tendencím.

Je nutné si uvědomit, že integrace nemusí být vždy vhodným řešením. U dětí se 

závažným stupněm postižení je často speciální vzdělávání vhodnější než integrační 

způsob vzdělávání. Bylo by chybné se domnívat, že vzdělávání dětí ve speciálních 

školách, domovech rodinného typu, stacionářích či specifických komunitách je 

považováno jako řešení druhořadé. V mnohých případech je speciální vzdělání jedinou 

správnou eventualitou.
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Pro většinu postižených dětí umístění do běžné školy může znamenat zmenšení 

intenzity jejich pocitu odlišnosti. Občas se však stává, že takové umístění naopak dětské 

vědomí o rozdílech mezi ním a ostatními dětmi prohloubí. Klíčovým faktorem jsou zde 

postoje jiných dětí a učitelského sboru. Pro učitele může představovat odlišný žák 

„problém“- je možné, že učitel takovému dítěti obtížně rozumí (zvláště když nemá 

žádný speciální výcvik a praxi), pro učitele může být nepříjemné řešit problémy vztahu 

třídy k tomuto dítěti. Další nesnází může být i složitá komunikace s jeho rodinou. 

(Vágnerová, 2001).

Hájková (2005) ve vztahu k cílům integrace poukazuje na překážky s integrací spojené. 

Komplikace, které brání v dosažení úspěšné integrace, jsou podle ní nadále rozšířené 

segregační tendence. Snaha zprostředkovat vědění pomocí zredukovaných osnov má 

za následek problémy s přechodem na jakýkoliv vyšší typ školy. Toto zdůrazňování 

odlišnosti zdravotně postižených jistým způsobem „ubírá“ na požadavcích jim 

kladených a v krajním případě může vést, jak nastiňuje Weming (Hájková 2005, s. 33) 

ke „znemožnění pokroku v učení“.

Integrace může někdy působit kontraproduktivně. Žák se SVP se může cítit při interakci 

s intaktními spolužáky méněcenně, učitel může při špatném přístupu ublížit 

integrovanému dítěti, spolužákům ve třídě, ale i sám sobě (syndrom vyhoření apod.). 

Problémem může být i nedostatečná podpora ze strany rodičů, vedení školy i 

nedostatečné finanční zázemí.

2.5 Podmínky úspěšné integrace

Autorka zastává teorii UNESCA (1997), že speciální potřeby mají být ukotveny ve 

vzdělávacím programu. Tento názor předpokládá, že je nutné klást největší důraz na 

takové podmínky, které podporují učení všech žáků.

Otázkou faktorů ovlivňujících vývoj a tedy i úspěch integrace se zabývá mnohou
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odborníků. Autorka práce v následující části vychází především z prací autorů Hájková 

(2005), Michalík (1999), a Lang & Berberichová (1998).

2.5.1 Činitelé v integračním procesu

Na integraci probíhající ve školním prostředí působí mnoho faktorů. Integrace se netýká 

pouze vlastní osobnosti postiženého -  stejně důležitý vliv má i okolí. Vágnerová 

upozorňuje, že integrace je „procesem oboustranným - hlavní roli nehraje pouze 

jedinec, ale i společnost, do které se chce začlenit“ (Vágnerová, 2001, s.155).

Nyní se budeme soustředit na obecné činitele podílející se na procesu integrace. Vedle 

personálních činitelů působí na integraci i „neživé faktory“ (materiální podmínky, 

legislativa).

Existuje mnoho teorií, které popisují všechny účastníky podílející se na výchovně- 

vzdělávacím procesu.

■ (Příručka UNESCO, 1997), nabízí diagram, který ukazuje propojenost 
všech, kteří do procesu patří. Teorie spočívá na spolupráci (propojenosti). 
„Děti se lépe učí ve školách, kde existují dobré sociální vztahy.“ (Příručka 
UNESCO, 1997, s. 173)

ZACI RODIČE

UČITELÉ1 «- OKOLÍ
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■ Pojetí Langa a Berberichové (1998) je odlišné vtom, že za nejdůležitější 
není považována propojenost všech, ale za klíčového je považována 
osobnost pedagoga a žáka. Odpovědnost za úspěch integrace spočívá 
především na učiteli, který by si měl uvědomit, že se nemůže vždy spoléhat 
na přímé zásahy specialistů. Neživé faktory -  hodnoty, postoje a 
přesvědčení - jsou společné pro všechny činitele. Jádro integrace (inkluze) 
je znázorněno na následujícím grafu. (Lang; Berberichová, 1998, s. 33).

■ Hájková (2005) nestaví do popředí pouze jednoho činitele. Její teorie je 
konkrétněji rozpracována. Podle ní patří mezi vhodné podmínky pro 
integraci následující faktory:

1. „Složení třídního kolektivu

2. Materiální zabezpečení

3. Kontakt s rodiči
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4. Časový koncept práce třídy

5. Organizace vyučovacího procesu

6. Spolupráce s poradenstvím

7. Spolupráce s vedením školy

8. Spolupráce rodičů navzájem

9. Kooperace třídy uvnitř školy

10. Kooperace uvnitř školy

11. Zajišťování speciálních potřeb

12. Spolupráce členů pedagogického sboru

13. Vlastní studijní a odborná příprava pedagoga“ (Hájková, 2005, s. 61)

■ Michalíkův náhled (1999, s. 105) je ve svém pojetí blízký koncepci Hájkové.

1. Rodina a rodiče

2. Škola

3. Učitelé

4. Poradenství a diagnostika

5. Prostředky speciálně-pedagogické podpory

■ Podpůrný učitel

■ Osobní asistent

■ Doprava dítěte

■ Rehabilitační, kompenzační a učební pomůcky

■ Úprava vzdělávacích podmínek

6. Další faktory

Diplomová práce - Podmínky úspěšné integrace, Anna Šišková
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■ architektonické bariéry

■ sociálně-psychologické mechanismy

■ organizace zdravotně postižených

Hájková (2005) ani Michalík (1999) záměrně nezařazují mezi vyjmenované činitele 

integrace dítě samotné. Nepovažují ho za faktor ovlivňující úspěšnost integrace, ale jak 

praví Michalík (1999, s. 106) za „hlavního a nejdůležitějšího aktéra procesu“.

Autorka s tímto tvrzením souhlasí jen z části. Domnívá se, že i integrovaný žák je 

v jistém slova smyslu faktorem úspěšné integrace. Jde jistě o způsob pohledu, ale pokud 

by byl považován sám žák za hlavního aktéra procesu, kde by potom byl jeho učitel, 

rodiče, škola, kde se vzdělává apod. Autorka je toho názoru, že všichni činitelé mají 

v integračním procesu svojí váhu, některý menší, některý větší, ale ve svém důsledku 

jsou všichni nepostradatelní. Z tohoto důvodu je integrovaný žák chápán jako jeden 

z mnoha faktorů, působící na průběh integrace a právě proto, že je nejdůležitějším 

aktérem, nelze ho vynechat:

Nastíněné faktory autorka dělí do skupin, které bude dále hlouběji zkoumat a 

klasifikovat.

1. Integrovaný žák a třída

2. Učitel

3. Rodiče

4. Pedagogický sbor a vedení školy

5. Odborná pomoc

6. Materiální zabezpečení

7. Legislativa

-42-



Diplomová práce - Podmínky úspěšné integrace, Anna Šišková

Legislativa byla popsána v kapitole 2.3. Zákony, které se k integraci pojí, jsou uvedeny 

v příloze č. 3.

2.5.2 Integrovaný žák a třída

2.5.2.1 Osobnost integrovaného dítěte

Možnosti integrace jsou individuálně různé. Míra a úspěch integrace jsou významně 

podmiňovány stupněm rovnocennosti (samostatnosti a nezávislosti) postiženého 

(Vágnerová 2001).

Sám integrovaný žák je bezpochyby nej důležitějším činitelem ve vyučovacím procesu. 

Protože je ale, jak již bylo nastíněno, každé dítě jiné, potřebuje odlišný přístup, který se 

nedá zobecnit.

Při vytváření tříd s žáky se SVP je podle Langa a Berberichové (1998) nejdůležitější 

ocenit jedinečnost osobnosti každého dítěte, které vychází z postoje zájmu o druhé, úcty 

a vědomí vzájemné závislosti.

2.5.2.2 Složení třídního kolektivu

Vedle integrovaného dítěte je v jeho bezprostředním okolí, se kterým je dítě v denním 

kontaktu třída, kam je žák zařazen. Významné je, aby byly spolužáci připraveni na žáka 

se SVP. To je především úkolem učitele a proto je o této problematice pojednáváno 

v kapitole 2.5.3.

Podle rámcového vzdělávacího programu je redukce počtu dětí ve třídě nutnou 

podmínkou k úspěšné integraci. Je-li tedy naším cílem zařadit co nejvíce postižených 

dětí mezi zdravé spolužáky do běžných škol, potřebujeme k tomu snížit počet žáků na 

jednoho učitele - za vhodný počet integrovaných dětí se považuje maximálně 5 dětí se 

SVP ve třídě.
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2.5.3 Učitel

Učitel je bezpochyby považován ve vzdělávacím procesu za klíčovou osobu. Podle 

Hájkové (2005) by měl mít integrativní pedagog profesionální kompetence, jimiž se 

rozumí odborná způsobilost a osobnostní předpoklady.

2.5.3.1 Způsoby práce vhodné pro integrativní výuku

Práce s žáky se SVP má jistá specifika. Postupy, které budou dále rozváděny, jsou 

vhodné pro všechny žáky (nejenom pro žáky s SVP).

Do této kapitoly jsou zařazeny otázky týkající se didaktických principů vhodných při 

práci s integrovanými žáky, otázky skladby jednotlivých hodin, organizace vyučovacího 

procesu (samostatná a skupinová práce) i problém časového koncept vyučování.

Mezi základní pravidlo patří pozitivní reakce na žáky, kteří se setkávají s obtížemi. 

Konkrétní doporučení, která vychází z učebních stylů vyhovujících žákům, se zabývá 

Janečková (2003). Navrhuje používat při vzdělávání žáků se SVP na běžné škole 

následující postupy. K udržení pozornosti a jako prevenci proti únavě by měl učitel 

podporovat vytrvalost v plnění úkolu (a k jeho dokončení). Pro zpřehlednění vymezení 

úkolu a očekávání jeho splnění by měl učitel jasně formulovat zadání. Úkoly by měly 

být strukturované.

Mnoho autorů se shoduje na tom, že vhodný je individuální přístup. Individuální přístup 

k dětem je velice výhodný ve vyhnutí se "nálepkování". Místo toho, aby děti, které jsou 

brány jako "zvláštní", byly zvlášť seskupovány, vycházíme z předpokladu, že zvláštní 

jsou všechny děti (Pasch, 1998). Cílem je, aby se na všechny žáky reagovalo jako na 

osobnosti. Osobnost je přitom uznávána jako hodná respektování. Pasch (1998) dále 

konstatuje, že pokud chceme zvolit správný individuální přístup (kam patří i správný 

typ výchovných incentiv, stimulace, motivace a aktivace dítěte), musíme si vždy 

nejprve uvědomit typ dané osobnosti. Výchovná stimulace u dětí se zakomplexovanou
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osobností pak podle něj budě jiného typu než u žáků se sníženými či disharmonickými 

mentálními schopnostmi, u dětí s LMD, u žáků neurotických, psychopatických atd.

Podobného názoru jsou i Lang a Berberichová (1998). Postiženým dětem má být podle 

nich poskytnuto přiměřené vzdělávání individuálně přizpůsobené, tak, aby byl jejich 

handicap redukován. Dítě by mělo být umístěno do co nejméně omezujícího prostředí, 

v němž má co možná největší kontakt se zdravými dětmi. Mezi obecné strategie a 

zásady nutné pro organizaci velkého množství žáků, které se učitel snaží brát jako 

individua, pak platí co největší znalost předchozích zkušeností, dovedností a znalostí 

dětí, i informovanost o jejich zájmech a postojích.

Hájková (2005) dodává, že v rámci procesu výuky, kterým prochází celá třída, jsou 

individuálně zohledňováni žáci. Bylo by ale chybné chápat zohlednění jako toleranci 

chyb. Po stanovení individuálních cílů dítě úkol buď splní a zažije úspěch nebo cíle 

nedosáhne a zažije neúspěch.

Petlák (Hájková, 2005) jde v této problematice ještě dál, a vedle tvrzení, že pedagog by 

měl aplikovat učební styl vyhovující individuálním potřebám žáka se SVP považuje za 

vhodný i diferencovaný přístup. Na rozdíl od Pasche, Langa a Berberichové se Petlák 

nesoustředí na diagnózu (či blíže určeno na typ handicapu), ale tvrdí, že by měla dát 

škola vyniknout vědomostem, dovednostem a osobnostním rysům postiženého (i 

zdravého) žáka, které nejsou negativně ovlivněny typem postižení. Michalík (1999) 

v této souvislosti doplňuje, že učitel by měl mít schopnost rozdělit svoji pozornost mezi 

žáky zdravé i žáky se SVP. Zastáncem takového přistupuje i Pasch (1998), který tvrdí, 

že není vhodné upoutávat na postiženého žáka zvláštní pozornost. Pedagog by měl 

fakticky přijímat postižení, ale je žádoucí jednat s žákem jako s jedinečnou osobností a 

ne jako s nositelem postižení.

Bcrgeest (Hájková, 2005) se přiklání k. učení cílově diferencovanému. Takové učení 

zaručuje, aby se každý žák vyučoval podle svých možností. Individuální cíle a obecně i 

celý vzdělávací proces je zastřešen společným kurikulem. Hájková (2005) doplňuje, že
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by se měla vnitřní diferenciace týkat i „všech učebních postupů, metod a strategií“ ne 

jenom co se týče obsahů a cílů. (Hájková, 2005, s. 87),

Kooperativní způsob práce je další přínosnou metodou. Podporuje integrativní učení 

tím, že sjednocuje členy skupiny, jejím předpokladem učení mezi dětmi navzájem. 

Další výhodou je, že se vedle plnění cílů v rámci předmětu děti učí i skupinové a 

sociální dovednosti. (Hájková, 2005). I Pasch (1998) považuje za vhodné použít 

kooperativních činností, aby se mohly děti učit jeden od druhého. Radí vytvořit ve třídě 

ovzduší, kde je běžné, že se žáci z různých prostředí a různých schopností vzájemně učí. 

Michalík (1999) dokonce tvrdí, že samotná přítomnost dítěte se SVP přímo vede 

k nutnosti skupinové práce.

Všechny zásady kooperace platí při integraci dvojnásobně. Děti zdravé pak děti se SP 

určitým způsobem „školí“ a ne nad nimi vítězí. Kooperace může být podněcována i 

v rámci projektového vyučování. Žáci se díky němu učí odpovědnosti, ale zachován je 

princip individualizace. I v projektu si žáci rozvíjí sociální cíle. Při vhodném rozvedení 

do mimoškolního prostředí může projekt splnit i další širší cíle. (Hájková, 2005).

Vedle potřeby skupinové práce je při přítomnosti dítěte se SVP potřebné „zavádění 

dalších netradičních metod a forem výuky“. (Michalík, 1997, s. 115). Příklady dalších 

vhodných strategií mohou být fisk u se , učení řešením problémů, práce na produktu, 

simulace a rolové hry, kritické myšlení a některé specifické formy skupinové práce“

(Hájková, 2005, s. 92).

Vahid, Harwood a Brown (2004) jsou zastánci volby metod na základě žákovy 

preference učebního stylu. Protože se každé dítě učí jiným způsobem, měl by učitel 

nabídnout metody, které zapojí všechny smysly. Podle Petláka (Hájková, 2005, s. 56) 

„musí být diagnostika učebního stylu žáka součástí práce integrativního pedagoga“.

Časová organÍ7flr.p

Časové rozdělení vyučovacího procesu je důležité pro celkovou efektivitu práce všech.
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Michalík (1999) doporučuje, aby se vyučovací hodina dělila na kratší dílčí úseky. 

Hájková navrhuje zařadit „kratší úseky (20minutové sekvence v nižších třídách) či delší 

integrované celky spojované s tematicky a předmětově integrovanými projekty (blokové 

a epochové vyučování)“. (Hájková, 2005, s. 54).

Hodnocení

Pasch (1998) doporučuje, aby bylo hodnocení založené na tom, zda žák dosáhl předem 

stanovených výkonnostních norem a ne na základě srovnání s výkony jiných žáků. 

Posuzovat by se měly úspěchy handicapovaných.

Za vhodnější se považuje používání kriteriálního hodnocení. Žáci se SVP mají větší 

naději na úspěch, bude-li cílem učitele vést dítě k větším schopnostem, nikoliv ho 

srovnávat s ostatními.

Je dále důležité si uvědomit, že hodnocení není považováno za jednorázovou záležitost. 

Je to nepřetržitý proces, který v sobě zahrnuje rozbor a interpretaci činností 

prováděných ve třídě a událostí tak, jak vznikají. Více než co jiného tedy vyžaduje 

odhodlané a způsobilost vyhledávat relevantní informace a reagovat na dané události.

Hlavní výhody průběžného slovního hodnocení jsou vtom, že nestresují žáka při 

konkrétním neúspěchu. Namísto toho ukazují, čeho již žák dosáhl a ukazují cestu ke 

zlepšení výkonu. Vedle výkonu žáka pak toto hodnocení vystihuje proces učení 

(popisuje rozvoj celé osobnosti, vystihuje sociální vztahy v kolektivu a míru 

spolupráce). (Dvořáková 1994). Další předností je, jak zmiňují Kolář a Šikulová (2005), 

že se díky široké rozmanitosti slovního hodnocení můžeme přiblížit individualitě žáka.

Hodnocení by mělo být prováděno co nejvíce způsoby -  učitel by měl vycházet

z různých forem rozhovorů, písemných záznamů, schémat či kontrolních seznamů, testů

a audiovizuálních záznamů. Nezanedbatelnou roli má i zpětná vazba všech činností ve

třídě ze strany všech zainteresovaných. Zpětnou vazba dostává žák i na základě

sebereflexe a ponaučení z chyby (Příručka UNESCO, 1997).
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2.5.3.2 Odborná způsobilost

Integrující pedagog by měl mít jisté kompetence k tomu, aby byl schopen úspěšné 

integrace. Mezi tyto kompetence patří osobnostní předpoklady a klíčovou roli hraje i 

vzdělání a odborná příprava (realizovaná samostatnou přípravou, odbornými kurzy či 

hospitacemi na speciálních školách).

Hájková (2005) dělí první z profesionálních kompetencí na odbornou způsobilost 

(tedy znalost vyučované vědní disciplíny) a na „vlastní pedagogické kompetence“. 

Mezi ty Hájková (2005, s. 66) řadí:

■ Interpersonální strategie

■ Strategie učení

■ Komunikativní dovednosti

■ Projektování edukačních postupů

■ Organizaci a řízení učebních činností žáků

■ Užívání aktivizujících metodických postupů ve vyučování

■ Znalost vývoje dětí a mládeže

■ Ovládání objektivních nástrojů hodnocení edukačních výsledků

■ Užívání informačních technologií, podpůrných technických prostředků a 
pomůcek

■ Pedagogickou tvořivost při aplikaci nových metodických postupů

■ Sebehodnocení a sebereflexe

■ Kurikulámí znalost

Co se týče potřebných znalostí, učitel by měl mít možnost získat základy z oblasti 

vývojové psychologie a sociální psychologie. První slouží jako výbava pro diagnostiku 

problému a druhé jsou určitými „návody pro výchovu a výuku“, které pedagog využívá 

pro proniknutí do dynamiky skupiny, jako prevenci proti předsudkům a obecně při 

organizaci ve vyučování. (Hájková, 2005, s. 67).

Zatímco odbornou způsobilost lze rozvíjet, osobnostní kompetence již poněkud méně.
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V tomto smyslu je Průcha (2002, s. 65) považuje za „predispozice, které ale musí být 

rozvíjeny vzděláváním a tréninkem“. Za tyto kvality Hájková (2005, s. 65) pokládá 

„vysokou míru kreativity, schopnost řešení problémů, kritické myšlení, osobní 

zodpovědnost, schopnost týmové spolupráce, schopnost iniciování změn a vysokou 

úroveň socializace spojenou s porozuměním, empatií a tolerancí.“

Michalík (1999) doplňuje, že ke vzdělávání žáka se SVP je pro učitele klíčová 

motivace. Ta by měla být podporována a oceňována (i formou finančního ocenění ze 

strany vedení školy). Vedle motivace by měla být rozvíjena i kvalifikace pedagoga. 

Otázka adekvátního školení či kurzu není v současné době dořešena. Integrovanou třídu 

má buď speciální pedagog, který má sice odbornou kvalifikaci, ale chybí pedagogická 

způsobilost. Nedostatek druhého řešení spočívá v tom, že „normální“ učitel 

pedagogickou způsobilost má, chybí mu ale odborná kvalifikace. Znalost 

z problematiky speciální pedagogiky pak má větší učitel prvního stupně, protože učitel 

druhého či třetího stupě je vzděláván hlavně v odborném předmětu (více než 

v odlišnosti a psychické potřeby dětí). Potřebná kvalifikace je řešena nástavbovými 

kurzy či doplněním vzdělání speciálně-pedagogickým oborem.

Odborné školení všech učitelů vede k vylepšení, které se týká celé školy. (Buttriss; 

Callander, 2003). Problémy žáků při učení mají pozitivní důsledek -  potíže žáků mohou 

vést k uvědomění si možností dalšího zdokonalení (ze strany jejich i ze strany učitele). 

Speciální potřeby žáků tak mohou podpořit zdokonalení výukové praxi učitelů. Na 

základě nastíněného smýšlení by měl pedagog vnímat rozdíly mezi žáky jako zdroj pro 

obohacení učebních aktivit. Zefektivnění výuky pak přímo vede, jak již bylo naznačeno, 

k vytvoření lepších učebních podmínek pro všechny žáky.

Kvalifikaci pracovníků by měla zajistit škola. Je samozřejmé, že učitelé by měli být 

podporování k zdokonalení výukové praxe např. formou kvalitní supervize nebo účastí 

na prohlubujících seminářích. (Příručka UNESCO, 1997).
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2.5.3.3 Úprava vyučovacích podmínek

Seznámení „zdravých“ děti s problémem (či jinak řečeno s jinakostí) je důležitým 

předpokladem pro to, aby třída myslela a jednala inkluzivně. Zdravé děti by měly být na 

začátku seznámeny s tím, že dítě s nějakou poruchou vypadá nebo se chová jinak. Děti 

by měly být dále informovány o tom, jak jednat s dětmi se SPV, obzvláště pokud se tyto 

děti chovají špatně (např. uvědomit děti s tím, že pokud je postižené dítě bije nebo 

škrábe, neznamená to, že by třeba nemělo „zdravé“ dítě rádo apod. jejich reakce by 

proto neměla být neadekvátní -  „zdravé“ dítě by mělo zůstat klidné a říci“ „Ne, tohle 

nedělej“ ...). Vedle přípravy dětí na odlišnost musí být učitel ochoten odpovídat na 

dotazy dětí bez toho, aby děti se SPV jakýmkoliv způsobem kritizoval. K tomu patří i 

otevřenost. (Příručka UNESCO, 1997).

Interakce obou skupin pozitivně formuluje akceptaci odlišnosti, vytváří se vzory a 

měřítka, dítě je připravováno na inkluzivní způsob života. Tím, že jsou děti 

informovány o jinakosti se předejde stereotypům, předsudkům a generalizacím. Pasch 

(1998) v této souvislosti nepovažuje za správné formulovat obecné generalizace o určité 

rase, pohlaví či o skupinách postižených lidí. Učitelé by podle něj neměli na 

postiženého žáka upoutávat zvláštní pozornost. Faktické přijetí skutečnosti je správné 

(nepochybně nemůže učitel přehlížet to, že některý žák nevidí na tabuli nebo že špatně 

slyší), je však důležité s žáky jednat jako s jedinečnými osobnostmi, nikoliv jen jako 

s neosobními nositeli postižení (jedná se o žáka s mnoha různými vlastnostmi, z nichž 

jednou je např. ortopedická vada, nikoliv o „vozíčkáře“).

Stejného názoru je Hájková (2005), která doporučuje komunikaci znevýhodněných a 

intaktních už od raného věku (v předškolním období).

Důležité a vhodné je připravit na integraci i rodiče dětí. (Příručka UNESCO, 1997). 

Při komunikaci učitele s rodiči (žáků se SVP i s rodiči zdravých dětí) by měl být učitel 

podle Buttrissové a Callanderové (2003) otevřený, upřímný, optimistický a 

povzbuzující. Mělo by stavět na silných stránkách žáka (negativní by mělo být
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vyrovnáno pozitivním).

2.5.3.4 Individuální vzdělávací plán

Autorka se setkala s rozdíly v termínech individuální vzdělávací plán a individuální 

vzdělávací program. Vyhláška ě. 73 hovoří o individuálním vzdělávacím plánu, autoři 

Mertin (1995), Zelinková (2001) používají pojmenování individuální vzdělávací 

program. V Britském pojetí Buttrissové a Callanderové (2003) se hovoří „individual 

education pian”, tedy o individuálním vzdělávacím plánu.

Buttriss a Callander (2003) hovoří o IVP jako o nejdůležitějším dokumentu dítěte se 

SVP. Význam IVP je ale naplněn tehdy, když je používán všemi pracovníky, kteří se 

podílí na vzdělání dítěte a pokud probíhá pravidelný monitoring všech stanovených cílů.

Vyhláška 73/2005 stanovuje, že „IVP vzniká na základě vzdělávacího plánu školy, 

výsledků vyšetření a vyjádřením zákonného zástupce žáka“, (vyhláška 73/2005). V IVP 

je vedle cíle vzdělávání žáka popsán způsob speciálně-pedagogické, psychologické či 

jiné odborné péče o žáka, „časové a obsahové rozvržení učiva, volba pedagogických 

postupů, způsob hodnocení (...), seznam kompenzačních, rehabilitačních a učebních 

pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů“ (s. 505). Součástí může být i 

doporučený záměr redukovat počet žáků ve třídě a finanční odhad speciálních 

prostředků. Děti se zdravotním postižením vyžadují individuální vzdělávací plán (IVP). 

Ten má být vytvořen pro konkrétní dítě, měl by vycházet ze současných znalostí a 

dovedností dítěte a jeho dalších potřeb.

Přínos IVP zkoumá Zelinková (2001), podle které tkví význam IVP v následujícím:

■ Je tvořen na základě individuálních potřeb dítěte, je stanoven na základě 
silných stránek žáka, což má silnou motivační funkci.

Diplomová práce - Podmínky úspěšné integrace, Anna Šišková
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■ úroveň práce je optimální žákově výkonu, což je důležité pro hodnocení a 
plánování

■ zahrnuje i činnost rodiny, což vede k vyšší zodpovědnosti a spolupráci

■ žák je aktivní účastník zodpovědný za průběh výchovně-vzdělávacího 
procesu

Individuální vzdělávací plán musí obsahovat následující položky (Mertin, 1995):

■ Stanovení současné úrovně znalostí a dovedností dotyčného dítěte;

■ Stanovení ročních cílů, včetně krátkodobých dílčích cílů výuky;

■ Vymezení speciálních vzdělávacích služeb, které je takovému dítěti třeba 
poskytnout, a učiva, které dotyčné dítě může studovat v běžné třídě;

■ Datum zahájení projektu a předpokládaná doba trvání takových služeb, dále 
odpovídající objektivní kritéria a postupy hodnocení a rozvrh pro evaluaci, 
prováděnou přinejmenším jednou ročně, zda dílčích cílů výuky vylo 
dosaženo.

Hlavní principy IVP pro české prostředí a podmínky formuluje i Zelinková (2001, s. 

174- 175)

■ Vychází z diagnostiky odborného pracoviště (pedagogicko-psychologické 
poradny nebo speciálně-pedagogického centra)

■ Vychází z pedagogické diagnostiky učitele

■ Respektuje závěry z diskuse se žákem a rodiči

■ Je vypracován pro ty předměty, kdy se handicap výrazně projevuje

■ Vypracovává jej vyučující daného předmětu

■ IVP by měl obsahovat cíle vzdálené, dlouhodobé, krátkodobé a v úvahu by 
se měly brát individuální potřeby dítěte

Jak uvádí Cangelosi (1994), individuální vzdělávací plán pro žáka se SPV by měl 

obsahovat podrobně vypracovaný metodický plán pro podporu a udržení 

spolupracujícího chování. Takový plán může obsahovat dohodu o výhodách nebo
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systém hodnocení výsledků dosažených ve škole.

Dalším vhodným prostředkem může být i behaviorální princip smluv. Je to 

formalizované řízení odměn, které vychází z dohody učitele s jednotlivci (písemně se 

specifikuje, jakou práci a kdy žák vykoná a jakou odměnu dostane za úspěšné splnění). 

Tato metoda je vhodnější pro starší děti (pracují s abstraktními pojmy typu úsilí, 

výsledek apod.) (Pasch, 1998).

Buttriss a Callander (2003) se domnívají, že dobrý IVP by měl naznačovat třídní a 

školní rutinní aktivity a pravidla i způsob, jakým způsobem jsou do procesu zahrnuti 

rodiče (spolupráce snimi a jejich kompetence). Vedle uvedených speciálních 

vzdělávacích služeb by měl být popsán soubor potřebných speciálních rehabilitačních, 

kompenzačních a učebních pomůcek. Cíle by měly být specifikovány formou kriterií, 

která by sloužila ke srovnání s dosaženým. Kritéria by přitom mělo chápat i samotné 

dítě se SVP. Poslední doplnění Buttrissové a Callanderové (2Q03) se od Mertinova 

pojetí liší doplněním:

■ „specifying only that which is 'additional to or different from' the normal 
differentiated provision for all children“

■ „IVP by měl vymezovat a popisovat pouze taková opatření, která jsou navíc 
nebo se liší od normálního diferenciovaného přístupu ke všem dětem“ 
(Buttriss; Callander, 2003, s. 15, překlad autorka).

IVP společně připravují učitel dítěte a jeho rodiče, dále musí být schválen určeným 

pracovníkem školy nebo poradcem (metodikem) pro speciální vzdělávání. (Pasch, 

1998). Zelinková (2001) shrnuje, že se vedle uvedených účastníků (vedení školy, 

rodiče, učitel i specialista zodpovědný za reedukaci) na IVP podílí i samotný žák. IVP 

je vzdělávací předpis pro jednotlivce a opírá se o principy kriteriálního hodnocení. To 

znamená, že se opírá o hodnocení založené na tom, že žák dosáhl předem stanovených 

výkonnostních norem, nikoliv na srovnání s výkony jiných žáků. (Pasch, 1998).
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Podle Buttrissové a Callanderové (2003) by měl být nový IVP tvořen na základě starého 

IVP. Starý plán by měl sloužit jako podklad k doporučením, co vychází a co by se mělo 

změnit. IVP by měl být přezkoumán alespoň každého půl roku. Vhodné je, pokud je 

IVP stanoven na každý měsíc zvlášť a obsahuje i ohlédnutí a posouzení dosavadních 

úspěchů a neúspěchů žáka.

Zde je navržená struktura IVP podle Buttrissové a Callanderové (2003, s. 42). Pro 

zestručnění je uvedena pouze přeložená verze autorkou.

Tabulka č. 2 -  Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán 

Jméno: Třída:

Dosavadní úspěchy žáka:

Dosavadní neúspěchy žáka:

Cíle pro květen 2006
Strategie, metody a 

pomůcky

Co bude považováno za 

úspěch

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

Zde je rozvrh hodin, který popisuje specifické aktivity -  např. nápravová cvičení se

speciálním pedagogem
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2.5.4 Rodiče

Součástí pedagogické integrace je vedle integrace školní i integrace mimoškolní. 

Působení rodiny může kladně ovlivnit integrační snahu.

Michalík (1999, s. 108 - 109) se v této souvislosti zabývá pocity, které rodiče 

postižených dětí prožívají. Jedná se především o:

■ Obavy o osud a zdraví dítěte vedoucí k větší opatrnosti

■ Nedůvěra a zvýšená citlivost vůči institucím a jejich představitelům

■ Výrazně pociťovaná ekonomická a sociální nejistota

■ Větší závislost na poradenských a posudkových institucích a jejich 
pracovnících

■ Zvýšená psychická i fyzická unavitelnost

I Buttriss a Callander (2003) upozorňují na aspekty, které mohou ovlivnit přístup rodičů 

k integraci jejich dítěte a ve svém důsledku i ke komunikaci rodičů se školou. 

Problémem může být fakt, že rodiče dětí se SVP budou považovat za těžké smířit se 

s tím, že má jejich dítě nějaký problém. To může následně vést k pocitu křivdy a viny.

V opačném případě mohou rodiče zaujmout postoj, kdy naopak vykazují vysoké 

sebevědomí a přesvědčení, že vše znají. Učitel by měl podle autorky brát tyto pocity 

v úvahu a být na ně psychicky připraven.

Michalík (1999) zkoumá vedle popsaných prožitků rodičů i aspekty, které musí rodina 

dítěte s SVP zvážit. První úkol, který nastává pro rodiče je volba základní školy. Vedle 

vhodnosti (viz body 2 až 6) umístit dítě do běžné školy se zvažuje i vzdálenost do školy. 

Rodičům je nabídnuta pomoc odborníků, ale vždy platí, že rodiče musí dát k integraci 

souhlas. Bez jejich povolení nelze volně umístit dítě ať do běžné či speciální školy.

Od rodičů (případně těch, u koho je dítě v péči) se očekává, že pokud se rozhodnou pro 

integraci dítěte do běžné školy, budou nuceni projevovat v souvislostí s dítětem větší 

podporu, zájem a angažovanost (než kdyby jejich dítě navštěvovalo školu speciální.
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Tato podpora a spolupráce by měla být u rodičů integrovaného dítěte ještě vyšší než u 

rodiny žáka zdravého.

2.5.4.1 Domácí příprava

Michalík (1999) angažovaností a zájmem myslí podporu při plnění domácí přípravy 

(pomoc při domácích úkolech a procvičovacích cvičení). Vedle domácí podpory musí 

rodiče zajistit i obslužné činnosti a dopravu dítěte.

2.5.4.2 Spolupráce se školou

Autorka se domnívá, že dalším důležitým hlediskem je i spolupráce se školou ve formě 

konzultací s třídním učitelem i dalším odborníkem. Rodiče by se měli pravidelně 

informovat o průběhu výchovně-vzdělávacího procesu (a tedy i integrace) a na základě 

těchto konzultací by pak měli provádět domácí přípravu. Učitel by neměl být v pozici, 

že rodiči musí stále zadávat cvičení atd., iniciativa by měla vycházet z obou stran.

Problematiku spolupráce rodiny a školy zkoumají Buttriss a Callander (2003). Podle 

nich je často škola tím, kdo identifikuje, že má dítě nějaký problém. Je právě na škole, 

aby o SVP informovala rodiče. Rodiče mají klíčovou roli ve vzdělávání jejich dětí -  

znají své dítě nejlépe a svými zkušenostmi tak mohou přispět k úspěšnému výchovně- 

vzdělávacímu procesu. Ve Velké Británii by měly být vyjasněny na začátků vzdělávání 

dítěte se SVP následující body:

■ Způsob, jakým mohou rodiče sdělovat své poznatky, obavy a přání

■ Způsob, jakým bude škola sdělovat poznatky, obavy a přání

■ Spolupráce rodiny a školy na tvorbě IVP

■ Způsob konzultace a informačních schůzek

■ Podpora rodičů pomáhat v rámci školy i mimo ní

■ Informace o odborné pomoci mimo školu

Diplomová práce - Podmínky úspěšné integrace, Anna Šišková
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Rodiče by měli kontaktovat školu kdykoliv je to třeba. Škola by měla utvořit zázemí a 

atmosféru otevřenou a nakloněnou kontaktům. Na počátku by si obě strany měly 

vyjasnit i s jakou osobou bude rodič v pravidelném kontaktu (třídní učitel, speciální 

pedagog či jiná osoba). Rodiče mají právo zajímat se o to, jaké potíže má jejich dítě, 

jaká pomoc byla dítěti nabídnuta a v neposlední řadě i jak mohou dítěti pomoci oni 

sami. Měli by být školou seznámeni s tím, kde mají hledat odbornou pomoc, jaké má 

jejich dítě výsledky ve srovnání s ostatními žáky.

Pro rozvoj spolupráce mezi rodinou a školou doporučují Buttriss a Callander (2003) 

neformální komunikaci obou stran. Ta může probíhat při doprovození dítěte do školy na 

začátku dne či po skončení vyučování, v rámci písemného sdělení rodičům (které může 

být propojeno s výsledky ve čtení) či při aktivitách rodičů ve škole (pomoc při nějaké 

akci atd.)

Vedle neformálních setkání považují Buttriss a Callander (2003) za nutná i setkání 

formálního charakteru tedy v podobě třídních schůzek či zvláštních schůzek, které 

ziniciuje rodič nebo učitel (či speciální pedagog) v případě, že nastane nějaký problém. 

Rodiče by si na takovou schůzku měli připravit případné dotazy, dále poznámky o 

případné změně chování dítěte za poslední dobu a důležitá je i diskuse s jejich dítětem. 

Ta by měla pomoci zjistit úhel pohledu dítěte a jejich reakci na případná opatření. Ze 

strany učitele by mělo být připravena práce dítěte z poslední doby (ukázky sešitů, 

portfolií, písemných prací atd.). Další možností je samotná přítomnost dítěte na některé 

z takových schůzek.

Poslední, co Buttriss a Callander (2003) navrhují je aby si rodič vedl záznamy o všeho, 

co dítě při domácí práci dokázalo. O úspěchu dítěte doma nemá učitel většinou ponětí a 

je dobré, pokud ho rodič o pozitivech (v oblasti studijních úspěchů i zájmů - ve 

volnočasové aktivitě) informuje.
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2.5.5 Vedení školy a učitelský sbor

! Škola má nesporně spolu s rodinou významný vliv na vývoj a rozvoj všech složek 

osobnosti dítěte, tedy i na integrační proces. Kapitola bude pojednávat o tom, co by 

mělo zajistit vedení školy a dále i podmínky ze strany pedagogického sboru.

UNESCO (1997, s. 99 - 100) zformulovalo rysy úspěšných škol. Kvalitní škola by měla 

vykazovat následující rysy:

■ vedení školy je odhodláno vycházet vstříc potřebám všech žáků

■ členové pedagogického sboru jsou přesvědčeni, že mohou být nápomocni 
učení všech dětí (optimistická důvěra učitelů v to, že úspěšné mohou být 
všechny děti rozvíjí tento přístup i u dětí)

■ škola poskytuje oporu jednotlivým členům pedagogického sboru

■ neměnná snaha poskytovat všem dětem v rámci vzdělávacího plánu širokou 
řadu možností

■ uplatňování systematických postupů při sledování a hodnocení pokroků 
(celkový záměr by měl být shodný pro celou školu - důraz je přitom kladen 
na uznávání osobitosti, chválu dosažených výsledků a shromažďování 
informací, které mohou vést k větší efektivnosti výuky - jinými slovy 
řečeno- pro pokrok je důležitá obsažnost a rovnováha)

2.5.5.1 Politika školy

Škola působí jako velice významný činitel při výukové praxi učitelů. Existuje mnoho

metod, které vedou k efektivní práci školy. Mezi základní pravidlo patří vycházení

vstříc potřebám všech žáků ze strany vedení školy a v důsledku toho pozitivní reakce na

žáky, kteří se setkávají s obtížemi. Kvalitní škola by se měla snažit zdokonalit úroveň

poskytovaného vzdělávání, stejně jako by měla v rámci vzdělávacího plánu nabízet

širokou řadu možností. Vylepšení, která se zavádějí ve vztahu k „žákům se SVP“

přinášejí zdokonalení učebních podmínek pro všechny. (UNESCO, 1997)
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Michalík (1999) posuzuje za důležité právo dítěte (to platí i pro dítě zdravotně 

postižené) navštěvovat školu v místě bydliště. Tento požadavek by měl být zajištěn 

školou, nicméně vždy tomu tak nejde. Ne v každém případě se škole podaří zajistit 

všechny podmínky ktomu, aby zdravotně postižený žák školu navštěvoval. Vedle 

architektonických bariér ovlivňuje integraci „celková atmosféra školy, její výchovné 

metody a vzdělávací možnosti“. Atmosféru školy ovlivňuje vedle socio-kultumího 

zázemí žáků nejvíce úroveň pedagogického sboru a vedení školy.

2.5.5.2 Vedení školy

Vedení školy by mělo pracovat na spolupráci mezi všemi činiteli podílejícími se na 

vyučovacím procesu.

Ředitel školy by pomáhat s tvorbou učebních plánů či by k tomu měl pověřit 

vhodného specialistu. Příhodné se zdají být občasná setkání specialistů, kde by neměl 

ředitel školy chybět. Vedle toho by měl být monitorován postup a pokrok ve 

výsledcích dětí se SVP v rámci monitoringu výsledků celé školy (Buttriss; Callander, 

2003).

V širším slova smyslu by mělo vedení školy podporovat všechny členy týmu v řešení 

problémů, podpora ve vztahu k integrujícímu učiteli by pak měla být o to vyšší. 

Podporou máme na mysli vedle finanční podpory i zajištění spolupráce s odborníky a 

vzdělávací kurzy.

UNESCO (1997) přichází s návrhy, jak tuto spolupráci podmínit. Jeden ze způsobů, jak

je možné oporu provádět, je práce v týmech. Členové jednotlivých týmů mají možnost

diskutovat problémy na základě problematiky třídy či jednotlivých předmětů. Diskuse

vzniká po shlédnutí videozáznamů z výuky či na základě návštěvy třídy kolegy.

Společné problémy slouží ke vzniku atmosféry bezpečí a opory kolegů. Vedle práce

celého pedagogického sboru v rámci týmů existuje eventualita práce v rámci

dobrovolné skupiny. Někteří učitelé jsou pověřeni určit problémové okruhy a tyto
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oblasti jsou pak předmětem společné diskuse. Existuje i možnost určit formálně jednu 

skupinu, která bude problematické oblasti řešit.

Již bylo uvedeno, že rysem kvalitního učitele/školy je snaha průběžně zdokonalovat 

úroveň poskytovaného vzdělávání. Kvalitně připravený učitel, který přináší vylepšení 

zaváděná ve vztahu k žákům se SPV, se ve svém důsledku podílí na zdokonalení 

učebních podmínek pro všechny. Veškeré vzdělávací kurzy by měla zajistit škola 

(UNESCO, 1997).

2.5.5.3 Spolupráce pedagogického sboru

Mohlo by se zdát, že integrace je ovlivňována vzájemných působením dětí ve třídě, 

rodiny a třídním učitelem. Není tomu tak. Vedle těchto činitelů má výrazný vliv i 

komunikace mezi učiteli na škole (mezi pedagogickým sborem). Spolupráce a celkový 

postoj ostatních členů sboru ovlivňuje rychlost a hlavně kvalitu rozhodnutí z porad, kde 

se projednává vše týkající se vzdělávání žáka s IVP. Společné diskuse i odlišné názory 

týkající se této problematiky jsou přínosem pro celý učitelský sbor. (Michalík, 1999).

Ideální situace nastane tehdy, pokud členové pedagogického sboru věří v úspěch všech 

dětí a na základě tohoto přesvědčeni vyvíjí svojí aktivitu - pomáhají dětem, aby dosáhly 

zdárného výkonu a tuto myšlenku v nich rozvíjí. Vzájemná podpora pedagogického 

sboru je podstatná. Učitel by měl mít možnost obrátit se na kolegu. Pokud mu nebude 

schopen pomoci specifickou radou (kterou by měl ale zaručit specialista), může pomoci 

například metodickou radou -  každý učitel používá jiné metody a dá se tedy 

předpokládat, že použití nových strategií může pomoci v řešení problému. Společný 

dialog či náslechy a pozorování mohou být dalším zdrojem pro třídního učitele. 

UNESCO (1997, s. 192) v této souvislosti tvrdí, že partnerské sledování výuky (kolegou 

•- přítelem) funguje díky tomu, že se „učitelé nejlépe učí od jiných učitelů a že z tohoto 

zdroje i nejsnadněji přijímají kritiku“. Největší výhodou uvedeného sledování je více 

objektivní shromažďování údajů. Podpora členů učitelského sboru by měla být vedle
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školních aktivit (práce dvou i více tříd na společném projektu, představení atd.) 

rozvíjena i mimoškolními aktivitami (škola v přírodě, návštěva divadla či výstavy). 

(UNESCO, 1997).

2.5.6 Odborná pomoc

Vedle prohlubování výukové praxe pedagogů se předpokládá, že v potřeby nutnosti 

vyhledá učitel odbornou pomoc a radu. Obrátit se může vedle kolegy i na 

specializovaného odborníka. V nej ideálnějším případě je učiteli k dispozici pomoc, 

jakou v případě "normálních" žáků učitel nepotřebuje. Speciální pedagog, který pracuje 

s postiženým žákem by měl s učitelem spolupracovat a konzultovat. (UNESCO, 1997).

I Michalík (1999) je zastáncem toho, že by měl mít učitel možnost konzultovat vše se 

svými kolegy i se specializovanými odborníky. Konzultace se samozřejmě vztahuje i na 

rodiče.

2.5.6.1 Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum

Pedagogicko-psychologická poradna (dále PPP) a speciálně pedagogické centrum (dále 

SPC) jsou odborníci, se kterými ve většině případů spolupracuje rodič i škola. 

Pracovník SPC by měl mít zmapované podmínky na jednotlivých školách v regionu. Na 

základě této znalosti pak může poskytnout radu při vhodném výběru školy. Pracovník 

SPC by měl být k dispozici pro konzultace a podklady pro tvorbu individuálního 

vzdělávacího plánu. Obecně platí, že by měl odborník centra nabídnout vždy 

alternativní způsob řešení situace, ne jenom jednu možnost. Průběh je takový, že 

odborník zhodnotí lékařskou zprávu po rozhovoru s rodiči. Poté provede vlastní 

diagnostiku (speciálně pedagogickou či psychologickou). (Michalík, 1999).

Diplomová práce - Podmínky úspěšné integrace, Anna Šišková
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Speciální pedagog

Na škole často působí speciální pedagog -  ať už dochází jednou za měsíc, či je 

zaměstnán na poloviční či plný úvazek. Děti, které mají IVP, pak takový odborník 

kontroluje a ujišťuje se, že integrační proces je usměrňován správnou cestou.

Co se týče komunikace učitele se speciálním pedagogem Buttriss a Callander (2003) 

radí, aby si učitel pravidelně zaznamenával výsledky žáka se SVP (úspěchy i problémy 

studijních výsledků). Ty potom může diskutovat se specialistou a promítnout je do IVP. 

Vedle zápisků a poznámek je užitečné schraňovat adekvátní informace od rodičů a 

ukazovat je speciálnímu pedagogovi, stejně jako příklady práce dítěte (ukázky 

písemných prací, portfolia, sešitů atd.). veškeré materiály pak slouží k formulaci dalších 

cílů.

2.5.6.2 Asistent

Podpůrný učitel, osobní asistent či asistent učitele jsou podle Michalíka (1999) 

prostředky speciálně pedagogické podpory. Již zákon z roku 1997 povoluje, aby ve třídě 

působili dva pedagogové. Změny přišly i s „novými“ zákony (viz kap. 2.2). Podpůrný 

učitel není v ČR tolik rozšířený, nicméně činnost asistentů začíná být častější.

Spolupráce obou pedagogických učitelů by měla ulehčit situaci, přinést nové vyučovací 

metody. Nebudeme se zde zabývat finančním ohodnocením a problémy s tím 

spojenými, i když finanční ohodnocení je, dle autorčina mínění, silně ovlivňuje úspěch 

procesu. Vedle ohodnocení je nutná týmová spolupráce učitele a druhého 

pedagogického pracovníka. (Michalík, 1999).

Kladné je, že vznikly zákony, které funkci pedagogického pracovníka -  asistenta 

pedagoga legálně ustanovují a určují jeho kompetence.

Buttriss a Callander (2003) rozebírají kompetence asistenta a to, jak může usnadnit 

pomoc učiteli (a samozřejmě dítěti). Navrhují, aby asistent
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■ “Deliver specific programmes of support -  these may involve speech and 
language, occupational therapy, literacy, numeracy, etc. (some may require 
training from outside agencies)

■ Talk to the children about their IEP targets (helping them to identify next- 
step targets)

■ Organise and catalogue learning resources

■ Undertake administrative tasks -  consortium orders, photocopying, 
mounting display work”

■ „Realizoval speciální nápravové strategie -  ty mohou zahrnovat jazykovou 
nápravu, logopedickou péči, čtení, psaní, matematiku, speciální terapii atd. 
(některé mohou vyžadovat speciální školení)

■ probíral s dětmi jejich individuální cíle podle jejich IVP (a připravoval je i 
na další cíle)

■ zařazoval a organizoval veškeré výsledky práce dětí

■ vyřizoval administrativní záležitosti - formální požadavky, kopírování, 
nástěnky a výstavy výrobků dětí

■ (Buttriss; Callander, 2003, s. 10, překlad autorka)

I když jsou tyto poznatky autorů vztažené na britské prostředí, autorka se domnívá, že 

by mohly být inspirací pro české prostředí. Záleží jen na individuálních potřebách každé 

školy a schopnosti modifikovat navržené podle svých představ, podmínek a možností.

Asistent by měl být oporou žákovi, učiteli, měl by vycházet z kurikula a být podporou 

pro školu.

■ Vzhledem k dítěti se SVP by měl asistent podporovat jeho učení a 
začlenění. Asistent má zodpovědnost i za děti, se kterými přijde jemu 
přidělený žák do kontaktu.

■ V rovině učitele by měl asistent vést aktivity jako je doprovod dětí v rámci 
školy i mimo ní, dohled nad žáky, provádění rutinních úkolů, podpora a 
hodnocení práce žáka.

■ Co se týče kurikula, někteří asistenti pomáhají žákům např. jen v hodinách 
čtení a psaní nebo matematice, většina z nich ale podporuje žáka ve všech 
předmětech.
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■ Podporou školy se rozumí to, že je asistent členem celého týmu pracovníků 
školy. Ve své práci by proto měl asistent vycházet z celkové politiky školy.

Důležité je uvědomit si, že asistent by měl být oporou hlavně žákovi, který je mu 

přidělen. Vedle žáka se SVP se ale od asistenta očekává, aby se podílel na činnosti celé 

třídy -  měl by se snažit implementovat vytyčené plány a cíle, měl by se podílet na 

přípravě materiálů a zároveň by měl učiteli poskytovat zpětnou vazbu. Aby byla práce 

asistenta i učitele efektivní, očekává se, že bude asistent pracovat s učitelem na rovině 

partnera. (Buttriss; Callander, 2003).

Autorka se zamýšlí nad tím, že v českých podmínkách není tento požadavek naplněn. 

Asistent je většinou brán jako pomocník, který je vedle učitele spíš ten, kdo plní 

rozkazy, a ne jako rovný kolega. Je velmi pravděpodobné, že toto pojetí plyne z dřívější 

politiky, kdy pro tuto pozici nebylo nutné vzdělání a asistent působil spíše v rovině 

osobního asistenta a ne asistenta učitele.

2.5.6.3 Jiný odborník

Ostatní odborníci pracují zejména v poradenských centrech ranné péče či v organizace 

zdravotně postižených. Rodičovské organizace i organizace občanů s jednotlivými 

druhy postižení „vyvíjí tlak na státní orgány se snahou prosadit své představy o 

vzdělávání dětí s postižením“. (Michalík, 1999, s. 125).

2.5.7 Materiální zabezpečení

2.5.7.1 Architektonické bariéry

Hájková (2005) v souvislosti s přístupností prostředí školy odkazuje na Listinu

základních lidských práv, která v článku 14 projednává „svobodu pohybu“.

Architektonické bariéry a svobodou pohybu se vzájemně vylučují. Je třeba si uvědomit,
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že „tato drobnost“ může vést k vyloučení možnosti školu navštěvovat. Samotná poloha 

třídy ve školní budově je důležitým faktorem, nicméně je nutné brát v úvahu fakt, že je

li bezbariérové jen přízemí, vede to k omezení a ochuzení žáka a („k nerovným 

příležitostem“, Hájková, 2005, s. 100).

Tento problém je (alespoň do budoucnosti) vyřešen vyhláškou Stavebního zákona č. 

174 z roku 1994, podle které není povoleno zřídit školu, která by nebyla bezbariérová. 

(Michalík, 1999).

Vedle bezbariérového přístupu upozorňuje Hájková (2005) i na potřebnou šířku chodeb, 

WC, na respektování sníženého horizontu zdravotně postižených žáků (kliky, nástěnky, 

spínače osvětlení, police s materiály) a v případě nevidomých dětí poukazuje na nutnost 

vybudovat vodicí linie, popisky v braillově písmu, zabezpečení přečnívajícího nábytku 
atd.

2.5.7.2 Pomůcky

Vedle architektonických bariér je potřebné pro dětí s tělesnými a smyslovými vadami 

zajistit speciální vybavení a pomůcky. Srovnáme-li vybavení na škole běžné a speciální, 

je v celku jasné, že možnost využívat pomůcky na speciální škole je mnohem vyšší než 

u školy běžné. Škola speciální byla zřízena účelně pro žáky s jedním typem postižení 

před desítkami let, a proto disponuje kvalitnějším materiálním vybavením než škola 

běžná. Běžné školy mohou získat potřebné speciální vybavení nákupem z prostředků 

příplatku na zdravotní postižení nebo půjčením ze speciálně pedagogického centra 

(případně od dítěte samotného). Michalík (1999).

2.5.7.3 Doprava dítěte do školy

Doprava žáka se SVP do školy je většinou vnímána jako problém rodičů žáka se SVP. 

Doprava výrazně ovlivňuje výběr školy, kterou bude žák navštěvovat a v mnoha
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případech se může rodič rozhodnout pro speciální školu. Ve speciálních školách totiž 

bývá tento problém vyřešen lépe než u škol běžných. Michalík (1999) poukazuje na 

nutnost řešit tento problém, který, jak sám namítá, v celku paradoxně předurčuje, zda se 

bude dítě vzdělávat segregovaně či formou integrace.

2.5.7.4 Velikost třídy a její uspořádání

Třída by tedy měla být uspořádána tak, aby podporovala u žáků snahu a možnost zapojit 

se. Velikost třídy je jistě něco, co se nedá ovlivnit, ale přiměřené je přizpůsobit 

uspořádání lavic nejenom danému prostoru, ale i typu aktivit. Jak bylo popsáno, 

k respektování zásad kooperativního a individualizovaného učení není vhodné tradiční 

uspořádání lavic používané při frontálním vyučování. Členění prostoru by mělo mít i 

vedle části pracovní i oddíl odpočinkový, dále místo pro prezentaci atd. Osvědčené je i 

pokud se uspořádání mění podle potřeb. (Hájková, 2005).

Je na učiteli, jaké uspořádání lavic zvolí (klasické uspořádání, podkova či půlkruh, 

spojení lavic atd.), ale i Pasch (1998) považuje za dobré lavice podle potřeb měnit.

Evertson a Emmer (Pasch, 1998) přichází se základními požadavky dobrého 

uspořádání třídy - dobře uspořádaná třída by měla splňovat pravidlo blízkosti, 

viditelnosti, dostupnosti a bezpečnosti.
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3 PRAKTICKÁ ČÁST

Výzkumný problém autorka zkoumá z pohledu vytyčených klíčových činitelů 

podílejících se na procesu integrace žáka se SVP do běžné školy (tzn. integrovaný žák, 

spolužáci, učitel, rodina, vedení školy a odborná pomoc). V dotazníkovém šetření 

autorka zpracovává názory 18 třídních učitelů integrovaných žáků, 14 rodičů dětí se 

SVP, 11 ředitelů škol s integrovanými dětmi a 8 asistentů integrovaných žáků.

V šetření integrovaných žáků autorka analyzuje 2 konkrétní případy integrace 

z hledisek:

■ Podmínek, které byly pro integraci vytvořeny a kým

■ Přínosu procesu jak pro integrované tak pro intaktní populaci

■ Problémů spojených s integračním procesem

■ Návrhů na zlepšení procesu edukace

■ Úspěšnosti či neúspěšnosti integračního procesu

3.1 Dotazníkové šetření

U všech typů dotazníků (dotazníky pro třídní učitele, ředitele škol, asistenty i rodiče) 

mohli respondenti vyjádřit se k jedné otázce více odpověďmi (tzn. neplatí 1 respondent 

= odpověď). Procent odpovědí je proto vypočítáno z celkového počtu odpovědí.

3.1.1 Dotazník třídnímu učiteli

Dotazníky byly rozdány 25 třídním učitelům integrovaných žáků z Prahy. Návratnost 

činila 18 dotazníků, tj. 72%. Některé dotazníky nebyly vráceny s uvedením důvodu 

časové zatíženosti (celkem 6 respondentů) a 1 dotazník nebyl vrácen z důvodu odchodu
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třídní učitelky na mateřskou dovolenou.

3.1.1.1 Popis výzkumného vzorku

Všichni respondenti - třídní učitelé jsou ženy (tj. 100%)

Věk respondentů- třídních učitelů

Věk - třídních učitelů (let) Celkem %

24-35 3 16,67

36-45 6 33,33

46-55 6 33,33

56-65 3 16,67

Celkem 18 100,00

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že nejvyšší zastoupení respondentů je ve věkové 

kategorii 36 -  55 let. Celkový průměrný věk respondentů - třídních učitelů je 45 let.

Délka praxe respondentů - třídních učitelů

Délka praxe -učitelů ID Celkem %

Do 5 let 1 5,56

6-10 let 1 5,56

11-15 let 3 16,67

16-20 let 7 38,89

21-25 let 2 11,11

26-30 let 1 5,56

31-35 let 2 11,11

36-40 1 5,56

Celkem 18 100,00

Nejčetnější skupinou jsou respondenti s délkou praxe 16 až 20 let. Průměrná délka 

praxe u zkoumané skupiny je 20,1 let.
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Vzdělání respondentů - třídních učitelů

Z 18 respondentů -- třídních učitelů má vysokoškolské vzdělání 17 respondentů, jeden 

respondent má středoškolské vzdělání ukončené maturitou.

Celkem 15 respondentů je třídním učitelem na 1. stupni, 3 respondenti jsou třídním 

učitelé na 2. stupni ZŠ.

Počet integrovaných žáků vzhledem k celkovému počtu žáků ve třídě

Učitel

č.

Celkem

žáků

V tom  

integr.

Diagnóza %

Integrov.

15. 26 7 SPU, nerovnoměrný psychický vývoj, ADHD, řečové vady, 

poruchy osobnosti

26,92%

7. 19 6 SPU 31,58%

1. 15 5 Percepční nedoslýchavost, SPU 33,33%

16. 14 3 Neuvedeno 21,43%

2. 19 2 SPU, mentální retardace 10,53%

3. 23 1 Lehká mozková retardace, vývojová dysfázie, dysartrie, 

epilepsie, operce srdce

4,35%

4. 19 1 Aspergerův syndrom 5,26%

5. 26 1 DMO (spastická diparéza), makrocefalie, zraková vada 3,85%

6. 25 1 Těžká slabozrakost (praktická nevidomost) 4,00%

8. 15 1 DMO, zraková vada 6,67%

9. 14 1 Nedoslýchavost 7,14%

10. 16 1 Aspergův syndrom 6,25%

11. 21 1 Spastická diparéza 4,76%

12. 19 1 Tělesné postižení 5,26%

13. 25 1 Těsné postižení (DM O) 4,00%

14. 27 1 Tělesné postižení 3,70%

17. 23 1 Downův syndrom 4,35%

18. 26 1 Neuvedeno 3,85%

Celkem 372 36 Celkem integrovaných 9,68%
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1. Proč jste se jako učitel(ka) rozhodla pro integraci?

Odpověď U l: M otiv zapojení do integrace Počet

odpovědí

%

odpovědí

Vyhovění řediteli / akceptace návrhu PPP 8 32,00

Zák již  ve třídě byl 6 24,00

Vlastní zájem o problem atiku integrace, přesvědčení o správnosti 

integrace

5 20,00

0  tom nerozhoduji 3 12,00

Neodpověděl 2 8,00

Vyhovění rozhodnutí rodičů 1 4,00

Celkem odpovědí 25 100,00

Jedna čtvrtina odpovědí respondentů uvádí jako důvod pro zapojení se do integrace 

vlastní zájem o problematiku integrace a ochotu vyjít vstříc přáním rodičů dětí. Asi 

třetina odpovědí uvádí jako důvod akceptování vyjádření PPP nebo návrhu vedení 

školy. Více než třetina odpovědí respondentů uvádí jako důvod integrace „převzetí“ 

dítěte z nižšího ročníku.

2. Co jste musel(a) zvažovat před přijetím integrovaného dítěte do třídy?

Odpověď U2: Faktory rozhodování pro integraci Počet odpovědí % odpovědí

Nic, pouze jsem  se přizpůsobila / o tom nerozhoduji /  žák již  ve třídě byl 8 27,59

Specifika přístupu k integrovanému žákovi, organizace a práce 5 17,24

Bezbariérový přístup / m ateriální zabezpečení 4 13,79

Vlastní schopnosti (zvládnutí situace/cílů), trpělivost 4 13,79
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Odpověď U2: Faktory rozhodování pro integraci Počet odpovědí % odpovědí

Schopnost kolektivu / ostatních tříd žáka přijmout 3 10,34

Počet dětí ve třídě 2 6,90

Neodpověděl 3 10,35

Celkem 29 100,00

Odpovědi na otázku co jste zvažovali před přijetím integrovaného dítěte do třídy - lze 

rozdělit do tří skupin odpovědí:

První skupina odpovědí se vyjádřila k podmínkám pro práci s integrovaným dítětem - 

počet dětí ve třídě, pochyby o přijetí integrovaných, materiální zabezpečení integrace 

typu bezbariérový vstup... (cca třetina odpovědí)

Druhá skupina odpovědí se týkala osobnostních dispozic učitele („Zvládnu to, budu mít 

dost trpělivosti, sil, znalostí pro to, abych splnila všechny edukační cíle?“), (cca třetina 

odpovědí)

Třetí skupina odpovědí respondentů se dá charakterizovat konstatováním typu: 

„nezvažovala jsem nic, dítě ve třídě bylo“. Tato skupina odpovědí činila 28% všech 

odpovědí.

3. V čem vidíte přínos integrace pro dítě se specifickými vzdělávacím i 

potřebami?

Odpověď 113: Přínos procesu pro žáka se SVP Počet odpovědí % odpovědí

Osobnostní vývoj v kolektivu 16 59,26

Větší nároky na výkon vedou ke zvýšení samostatnosti 5 18,52

Necítí se vyřazen 3 11,11

Zlepšení vady; motivace k výkonu 3 11,11

Celkem 27 100,00

Všechny odpovědi respondentů pozitivně hodnotí přínos integrace pro dítě se
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specifickými potřebami. Nejčastěji uváděná odpověď uvádí přínos zařazení dítěte do 

kolektivu svých vrstevníků (což se odráží na osobnostním vývoji dítěte a zvyšuje jeho 

„sociální dovednosti“) - celkem 60% odpovědí. Zařazení integrovaného dítěte do 

kolektivu zdravých vrstevníků posiluje jeho sebevědomí - naučí se pohybovat mezi 

zdravými (11% odpovědí), zvyšuje jeho motivaci k výkonu (11% odpovědí) a nároky, 

které jsou na něj kladeny ze strany učitele i dětí, vedou ke zvyšování jeho samostatnosti 

(19% odpovědí).

4. Mění přítomnost integrovaného žáka postoje ostatních dětí ve třídě 

k odlišnosti jako takové?

Odpověď U4: Vliv přítomnosti ID Počet odpovědí % odpovědí

Ano 9 37,50

Ne 7 29,17

Zvýšení míry tolerance „zdravých dětí“ 6 25,00

Nevím 2 8,33

Celkem odpovědí 24 100,00

Více než polovina respondentů uvedla, že vlastní přítomnost integrovaného žáka mění i 

postoje ostatních dětí ve třídě k odlišnosti jako takové (z toho téměř polovina dodává, že 

zařazením integrovaného žáka do kolektivu se u ostatních žáků zvyšuje tolerance 

k těmto odlišnostem). Téměř třetina respondentů - třídních učitelů uvádí, že přítomnost 

integrovaného žáka nemění postoje spolužáků k odlišnosti. Pouze dva respondenti 

odpověděli, že neví, zda přítomnost integrovaného žáka mění postoje spolužáků 

k odlišnosti.



5. Probíhá integrační proces poprvé v době Vašeho pedagogického 

působení?

a) Pokud ano, odpovězte prosím, s jakými problémy se při integračním procesu 

setkáváte?

b) Pokud ne, odpovězte prosím, s jakými problémy se při integračním procesu setkáváte 

opakovaně?
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Odpověď U5: Problémy při integraci Počet odpovědí % odpovědí

Větší časová náročnost, zátěž 6 20,00

Negativní postoje ostatních (žáků, rodičů zdravých dětí) 5 16,67

Rodiče integrovaného dítěte -  špatná spolupráce, ztráta trpělivosti 4 13,33

Vlastní nepřipravenost/nezkušenost /učitele/ 4 13,33

Dokumentace, zisk asistenta, nedostatek pomůcek 3 10,00

Počet dětí ve třídě 3 10,00

Bez větších problémů 2 6,67

Komunikace s osobním asistentem 1 3,33

Břemeno pro ostatní žáky (střední až silné postižení) 1 3,33

Neodpověděl 1 3,33

Odpovědí celkem 30 100,00

Problémy při integraci lze rozdělit do tří skupin podle uváděných důvodů.

V první skupině odpovědí (zhruba čtvrtina odpovědí) uvádí respondenti problémy 

týkající se bezprostředně osoby samotného učitele: Větší časová náročnost, a celkovou 

zátěž (nutnost používat odlišných a nové metody a přístupy) a s tím spojenou únavu; 

vlastní nepřipravenost / nezkušenost; problémy při komunikaci s osobním asistentem).

Druhá skupina odpovědí respondentů (cca pětina odpovědí) charakterizuje problémy při 

integraci ve vztahu k podmínkám ze strany vedení školy (počet dětí ve třídě; vysoká 

míra administrativy; problém zajištění asistenta a jeho finanční zajištění; nedostatek
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finančních prostředků na speciální pomůcky). Do této skupiny by bylo možné zařadit i 

nepřipravenost učitele - resp. nezajištění adekvátní kvalifikace, což je bezpochyby 

úkolem vedení školy.

Třetí skupina odpovědí respondentů (pětina odpovědí) uvádí jako problém při procesu 

integrace sociální okolí integrovaného žáka. Jde především o negativní postoje ostatních 

žáků (většinou uvádí žáky ostatních tříd či nepřipravenost dětí ve vlastní třídě na 

zvláštní projevy integrovaného žáka), ale i rodičů. Rodiče zdravých dětí se domnívají, 

že přítomnost integrovaného žáka ve třídě má negativní dopad na jejich dítě, protože se 

učitel příliš soustředí na integrovaného žáka, žák brzdí tempo učení, jejich dítě díky 

integrovanému žákovi zleniví atd.). Rodiče integrovaných žáků zase někdy nechávají 

vše na učiteli, nezajímají se o průběh procesu, nepracují s dětmi doma, ztrácejí 

trpělivost, protože se domnívají, že výsledky se dostaví hned.

Někteří učitelé vnímají přítomnost integrovaného žáka (se středním až silným 

postižením) jako „břemeno“ pro ostatní žáky ve třídě.

6. Jaké podmínky pro vhodnou integraci žáka se specifickými 

vzdělávacím i potřebami byly vytvořeny Vám / Vámi

a) ze strany vedení školy -  prosím specifikujte

b) ze strany rodičů -  prosím specifikujte

c) ze strany odborné pomoci -  odkud -  prosím specifikujte

Odpověď U6a: Pomoc vedení školy při integraci Počet odpovědí % odpovědí

Snížení počtu dětí ve třídě 6 25,00

Přidělení asistenta 6 25,00

Poloha třídy; výtah 4 16,67

Technické pomůcky (audiovizuální...) 4 16,67

Ostatní pomoc 4 16,67

Celkem odpovědí 24 100,00
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Nejčastější odpověď respondentů na to, jaká pomoc jim byla poskytnuta ze strany 

vedení školy, uvádí materiálně-technické podmínky (třetina odpovědí). Škola zajistila 

pomůcky, vybavení, vyřešila architektonické bariéry, umístila třídu do přízemního 

patra.

Čtvrtina odpovědí respondentů uvádí, že jim vyšlo vedení školy vstříc snížením 

celkového počtu žáků ve třídě. Vhodné podmínky zajistilo vedení poskytnutím asistenta 

(rovněž u čtvrtiny respondentů).

Odpověď U6b: Pomoc rodičů při integraci Počet odpovědí % odpovědí

Denní kontakt s matkou 11 45,83

Nadstandardní péče rodičů o dítě 9 37,50

M alá nebo žádná pomoc rodičů 4 16,67

Celkem odpovědí 24 100,00

Čtyři pětiny respondentů uvádí, že se rodiče významně podílejí na procesu integrace a 

jedna pětina respondentů hodnotí spolupráci s rodinou jako nedostatečnou.

Zvýše uvedené tabulky vyplývá, že nejčastěji pomoc v procesu integrace je denní 

kontakt učitele s jedním s rodičů (cca polovina odpovědí). Při těchto konzultací rodiče 

neformálně probírají s učitelem úspěchy a celkový výkon dítěte.

Téměř dvě pětiny odpovědí uvádí nadstandardní péči ze strany rodičů (tzn. že vedle 

konzultací se s dětmi doma učí; přispívají finančně; podílejí se na zabezpečení 

organizačních záležitostí atd.) a zintenzivňují tak celý výchovně-vzdělávací proces.

Odpověď U6c: Jiná pomoc při integraci Počet odpovědí % odpovědí

SPC, konzultace - poradenství s: psychologem, 

speciálním pedagogem, sociální pracovnicí

18 90,00
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Odpověď U6c: Jiná pomoc při integraci Počet odpovědí % odpovědí

Absolvování speciálního kursu 1 5,00

Žádná 1 5,00

Celkem odpovědí 20 100,00

90 procent odpovědí respondentů uvádí, že jsou při integračním procesu podporováni 

specialistou z SPC či PPP -  jedná se o zajištění pomůcek, pomoc při tvorbě IVP a 

pravidelné návštěvy školy. Někteří respondenti uvádí jako pomoc konzultace v případě 

potřeby se speciálním pedagogem, psychologem či jiným odborníkem.

Pouze 1 respondent uvádí jako pomoc absolvování speciálního kurzu. Lze se důvodně 

domnívat, že u většiny školy není faktor potřebné kvalifikace zajištěn školou.

Pouze 1 respondent uvádí naprostou absenci ze strany jiné než od rodičů a vedení školy 

(z odpovědi nebylo možné zjistit, zdaje důvodem nedostatečná iniciativa učitele, rodičů 

nebo vedení školy.)

Pokud má Vámi integrovaný žák osobního asistenta, jak máte mezi 

sebou rozdělené kompetence?

Odpověď U7: Kom petence asistenta ID Počet

odpovědí

%

odpovědí

Asistent není 9 42,86

Ano -  asistent plní úkoly, které stanovuje učitel. Asistent doplňuje práci 

učitele

4 19,05

Ano -  fyzická výpomoc a materiální potřeby 4 19,05

Ano -  bez přesného rozdělení 3 14,29

Neodpověděl 1 4,76

Celkem odpovědí 21 100,00

Polovina respondentů - učitelů asistenta nemá.
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Pětina odpovědí respondentů uvádí, že asistent plní úkoly, které stanovuje učitel a 

zároveň učitele doplňuje. i

Pětina odpovědí respondentů uvádí, že asistent pomáhá „íyzicko-technicky“ - při 

přípravě pomůcek, s dopravou dítěte na WC či do jiné učebny.

Osmina odpovědí respondentů uvádí, že asistent provádí činnost bez přesného rozdělení 

kompetencí.
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8. Co byste doporučoval(a) změnit pro to, aby byl příští integrační 

proces ještě úspěšnější než ten dosavadní?

Odpověď U8: Doporučení pro ID Počet

odpovědí

%

odpovědí

Snížit počet dětí ve třídě 6 28,57

Přijmout asistenta 5 23,81

Neodpověděla 4 19,05

Zlepšit rodinné zázemí a spolupráci se školou 2 9,52

Vstřícnost všech stran -  (lepší spolupráce všech účastníků) -  více 

kontaktů s odborníky

2 9,52

Příprava učitele -  doplnění vzdělání 1 4,76

Více finančních prostředků 1 4,76

Celkem odpovědí 21 100,00

Téměř dvě třetiny odpovědí respondentů se vztahují k doporučení zlepšení podmínek, 

které má v kompetenci vedení školy (snížit počet dětí ve třídě; přijmout asistenta; 

příprava učitele -  doplnění vzdělání; více finančních prostředků).

Dvě pětiny odpovědí respondentů hovoří o nutnosti lepší spolupráce činitelů 

podílejících se na integraci (lepší spolupráce a vstřícnost všech účastníků; více kontaktů 

s odborníky; kontakty s rodinou).
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9. Setkal(a) jste se s odporem rodičů „zdravých dětí“ ve spojitosti 

s integrací žáka se specifickými vzdělávacími potřebami? S čím 

konkrétně?

Odpověď U9: Obavy rodičů ostatních dětí? Počet odpovědí % odpovědí

Ne 13 72,22

Ano (obavy zda nebrzdí ostatní žáky) 4 22,22

Neodpověděl 1 5,56

Celkem odpovědí 18 100,00

V 72 % neprojevily rodiče „zdravých dětí“ negativní stanovisko ohledně toho, že je ve 

třídě integrováno dítě se SVP. Pouze 22 % učitelů uvedlo, že se setkali s obavami -  

konkrétně se rodiče „zdravých“ dětí vyjádřili, že mají obavy z toho, že je 

integrovanému žákovi věnováno příliš pozornosti (učitel se věnuje více jemu než 

ostatním dětem), že brzdí tempo práce, že jejich dítě zleniví.

10. Kdo stanovoval v průběhu integračního procesu cíle, ke kterým jste  

směřoval(a) ve vztahu k integrovanému dítěti

Odpověď U10: Autor cílů integrace dítěte Počet odpovědí % odpovědí

Třídní učitel 12 34,29

Spec.pedagog; psycholog; SPC 10 28,57

Vedení školy; kurikulum 5 14,29

Rodiče 4 11,43

Výchovná poradkyně 2 5,71

Bez odpovědi 2 5,71

Celkem odpovědí 35 100,00

90 procent respondentů uvádí, že autorem cílů integrace není jen jeden subjekt. Podílí se

na něm více odborníků. Nejčastěji stanovuje cíle integračního procesu třídní učitel

(vychází z diagnózy poskytnuté jiným odborníkem - speciálním pedagogem či jiným
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pracovníkem z SPC či PPP).

11. Jaké pedagogické metody uplatňujete specificky při práci s 

integrovaným dětem? (tzn. způsoby práce odlišné od metod 

používaných pro zbytek třídy)

Odpověď U l l :  Specifické metody Počet

odpovědí

%

odpovědí

Redukce učiva, pomalejší tempo, relaxace, (ověření orientace na stránce) 9 21,43

Individuální přístup, IVP 8 19,05

Názornost (přehledy), pomůcky, vizualizace 6 14,29

Žádné specifické 5 11,90

Spec. náprava poruch učení (dys) -  doplňovací cvičení místo diktátu, 

zkrácené zápisy, výraznější diktování

3 7,14

Aktivace v hodině -  častější, střídání metod, častější kontakt s žákem 3 7,14

Motivace odměnou 2 4,76

Rozvoj jem né motoriky (např. individuální činnosti ve VV k rozvoji 

motoriky)

2 4,76

Užití PC 1 2,38

Důsledná kontrola úkolů 1 2,38

Neodpověděl 1 2,38

Metoda „začít spolu“ 1 2,38

Počet odpovědí 42 100,00

Polovina respondentů uvedla, že pracuje s dítětem intenzivněji (častěji ho kontroluje, 

ověřuje, zda ví, co se má dělat atd.), využívá možnosti redukovat dítěti se SVP učivo, 

klade na ně nižší nároky, uplatňuje pomalejší tempo a častější relaxaci.

8 respondentů se vyjádřilo, že používá individuální přístup a pracuje s žákem na základě 
IVP.

6 respondentů díky dítěti se SVP ve třídě častěji používá pomůcky, přehledy, uplatňuje
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multi-sensorický přístup.

5 respondentů uvedlo, že v souvislosti s integrovaným žákem nepoužívá žádné 

specifické metody -  v praxi to dle autorky může znamenat buď to, že učitel ke všem 

dětem přistupuje stejně a dítě se SVP nepotřebuje specifické metody => a integrace je 

tedy úspěšná.

Druhý případ může být ten, že učitel přistupuje ke všem dětem individuálně a na 

základě diferenciovaného případu) -  naplňují se tak potřeby všech a nepochyby i 

v tomto případě lze hovořit o úspěchu.

Třetí možnost je méně potěšující -  i když má pedagog ve třídě dítě se SVP, které 

vyžaduje specifické metody, učitel je nepoužívá a nenaplňuje tak potřeby žáka se SVP 

(ať už z důvodů neochoty či nevědomosti). V tomto případě podle autorky nesplňuje 

základní podmínky pro to, aby došlo ke kvalitnímu zařazení žáka.

12. Je integrovaný žák hodnocen odlišně od zbytku třídy?

a) Pokud ano, uveďte prosím, jaký způsob hodnocení používáte a proč

b) Pokud ne, uveďte prosím jaký způsob hodnocení používáte a proč

Odpověď U12: Klasifikování integrovaného žáka Počet odpovědí % odpovědí

Ne (příp. přání rodičů, bez udání důvodu) 10 27,78

Slovní 8 22,22

Ano - mírnější 7 19,44

Klasifikace (příp. přání rodičů) 6 16,67

Pochvala, razítka, „prémie“ 3 8,33

Sebehodnocení, ústní zkoušení 2 5,56

Počet odpovědí 36 100,00

Více než polovina respondentů hodnotí žáka se SVP stejně, jako ostatní žáky ve třídě -
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známkami či slovně (někteří učitelé uvedli, že je tomu tak na přání rodičů; někteří 

respondenti neuvedli důvod).

Slovní hodnocení využívá 8 respondentů. Známky využívá 6 respondentů (opět je tomu 

na základě přání rodičů). 3 učitelé uvedli, že vedle klasického známkování využívají i 

jiné způsoby hodnocení -  slovní pochvalu, razítka, odměny atd.

Mírněji známkují (či slovně hodnotí) dvě pětiny respondentů.

13. Jak vedete děti ve třídě ke spolupráci a k přijetí dítěte se specifickou 

vzdělávací pozicí?

Odpověď U13: M etody učitele k přijeti integrovaného žáka 

kolektivem

Počet

odpovědí

%

odpovědí

Vysvětlení (odlišnosti), otevřenost, diskuse 9 42,86

Skupinová práce (např. i v rámci dramatické výchovy) 4 19,05

Není potřeba -  je  plně vřazen do kolektivu 4 19,05

Neodpověděl 2 9,52

Učitel - vzor 2 9,52

Odpovědí celkem 21 100,00

Polovina respondentů řeší problém přijetí dítěte se SVP otevřeností, diskutuje s dětmi o 

problematice, vysvětluje jim (nebo vysvětlil před příchodem žáka se SVP) např. 

neobvyklé rysy chování dítěte, jaký je jeho handicap, jak by se měly děti k žákovi 

chovat atd.

Čtvrtina respondentů uvádí, že vede děti k akceptování žáka a k přijetí dětmi metodou 

skupinové práce. Práce ve skupinách podle respondentů učí děti empatii, toleranci a 

porozumění.

Více než pětina respondentů naopak uvedla, že vést spolužáky k přijetí dítěte se SVP
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není potřeba proto, že je vřazen do kolektivu (ať už proto, že spolu děti chodí už několik 

let do stejné třídy nebo protože je integrována větší část dětí ve třídě).

14. Pocítil(a) jste na sobě, že Vám integrace přinesla nějaká pozitiva? 

(pokud ano, uveďte prosím jaká)

Odpověď U14: Přínos integrace pro učitele Počet odpovědí % odpovědí

Obohacení, zkušenost, dobrý pocit 9 40,91

Větší přehled v problematice 4 18,18

Ne 3 13,64

Tolerance, důslednost, pochopení 2 9,09

Nové metody 2 9,09

Neodpověděl 2 9,09

Odpovědí celkem 22 100,00

Polovina respondentů uvádí, že proces integrace má pozitivní efekt i pro jejich osobu 

(integrace vedla k dobrému pocitu, nové zkušenosti a celkovému obohacení).

Více než dvě pětiny respondentů získalo díky integračnímu procesu větší přehled 

v problematice (např. pochopili lépe projevy dítěte, naučili se mu porozumět, doplnili si 

díky takovému žákovi své vzdělání nebo nahlédli do života rodiny postiženého dítěte a 

uvědomili si, jak těžké postavení jeho rodiče mají)

15. Co pro Vás znamená „úspěšná integrace“

Odpověď U15: Úspěšná integrace je: Počet

odpovědí

%

odpovědí

Spokojenost a úspěšnost ID 14 73,68

Naučení ID žít s poruchou 2 10,53

Neuvedeno 2 10,53

Vzájemná spolupráce s rodinou i 3PC, řešení problémů za účasti všech 0,00
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Odpověď U15: Úspěšná integrace je: Poěet

odpovědí

%

odpovědí

účastníků

Potvrzení si vhodnosti metod 1 5,26

Odpovědí celkem 19 100,00

Označení „úspěšná integrace“ podle tří čtvrtin respondentů implikuje spokojené a 

úspěšné dítě se SVP. Takový žák podle učitelů zvládá látku, protože je motivován 

výkonem ostatních k lepším výsledům. Přínos úspěšné integrace znamená i spokojenost 

spolužáků, kteří dítě se SVP přijmou do kolektivu. Vedle začlenění jde i o rozvoj 

kamarádských vztahů a obecně o kvalitní sociální rovinu obecně.

16. Po zkušenostech, které mám s integrací bych

a) se nebránil(a) dalšímu integračnímu procesu - z jakých důvodů:

b) nevstoupila) do dalšího integračního procesu - z jakých důvodů:

Odpověď U15: Budete dál pracovat s ID? Počet odpovědí % odpovědí

A - nebráním se novým věcem/ poznatky, dobrá zkušenost/má to smysl 11 50,00

A -  přínos pro děti zdravé 4 18,18

B -  nedostatek pomůcek, vzdělání, zátěž / únava učitele 3 13,64

B -  nejsem proti spec.školám / spolupráci 2 9,09

Neuvedeno 1 4,55

B -  problémy s asistentem 1 4,55

Odpovědí celkem 22 100,00

Více než čtyři pětiny respondentů by se nebránilo dalšímu integračnímu procesu. 

Pokládají integraci za smysluplnou činnost, která jim zároveň přináší nové zkušenosti a 

poznatky; jsou otevřeni novým věcem; integraci je přínosná i pro zdravé děti

Třetina odpovědí respondentů by nevstoupilo do dalšího integračního procesu z důvodů:
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nedostatku pomůcek; chybějící odborné přípravy; vysoké zátěži, která s sebou 

integrace učitelům přináší; problémy s asistenty.

Zajímavý je názor pětiny respondentů, podle kterých je integrace „dobrá věc“, ale není 

vhodná pro mentálně postižené děti.

3.1.2 Dotazník řediteli

Dotazníky byly rozdány 25 ředitelům škol s integrovaných žáků z Prahy. Návratnost 

činila 11 dotazníků, tj. 44%. Celkem 14 dotazníků bylo vráceno nevyplněných, z toho 5 

ředitelů se omluvilo na pracovní zaneprázdněnost, 9 dotazníků nebylo vráceno bez 

uvedení důvodu.

3.1.2.1 Popis výzkumného vzorku

Demografická struktura respondentů -  ředitelů škol

Pohlaví Celkem %

Zena 7 63,64

Muž 3 27,27

Neuvedeno 1 9,09

Celkem 11 100,00

Většina zkoumané 10 vzorku respondentů - ředitelů škol byly ženy

Věk respondentů -  ředitelů škol

Věk - ředitelů škol 

(let)

Celkem %

36-45 4 36,36

46-55 6 54,55

56-65 1 9,09

Celkem 11 100,00
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Z výše uvedené tabulky vyplývá, že nejvyšší zastoupení respondentů je ve věkové 

kategorii 46 -  55 let. Průměrný věk respondentů - ředitelů škol je 47,3 let.

Délka pedagogické praxe respondentů -  ředitelů škol

Délka praxe ředitelů škol 

(let)

Celkem %

11-15 let 1 9,09

16-20 let 3 27,27

21-25 let 1 9,09

26-30 let 5 45,45

31-35 let 0 0,00

36-40 let 1 9,09

Celkem 11 100,00

Průměrná délka pedagogické praxe u zkoumaného souboru ředitelů škol je 26,9 let.

Délka ředitelské praxe

Délka ředitelské praxe 

(let)

Celkem %

Do 5 let 3 27,27

6-10 let 2 18,18

11-15 let 5 45,45

16-20 let 1 9,09

Celkem 11 100,00

Průměrná délka praxe respondentů ve funkci ředitele je 10 let.

Vzdělání respondentů - ředitelů škol

Všichni respondenti mají vysokoškolské vzdělání
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Počet žáků ve škole

Velikost

školy

Do 200 

žáků

201-300

žáků

301-400

žáků

401-500

žáků

Nad 600 

žáků

Ředitelů 1 4 1 2 3

% 9,09 36,36 9,09 18,18 27,27

Na výzkumu se nejvíce podílely školy s počtem žáků 201 -  300 (36 % respondentů). 27 

% respondentů je ředitelem školy nad 600 žáků.

Počet integrovaných žáků na škole

Počet integrovaných ve škole 1-10 11-20 21-30 31-40 41 +
Celkem

Respondentů 2 2 3 1 3 11

% 18,18 18,18 27,27 9,09 27,27 100,00

Počet dětí ve škole (celkem, z toho integrovaných dětí a jejich diagnóza)

Ředitel

č.

Celkem

Žáků

Celkem

integrovaných děti

Diagnóza %

integrovaných  

dětí (ID)

7. 300 54 Neuvedeno 18,00%

3. 80 12 SPU, ADHD, Aspergerův syndrom 15,00%

6. 220 28 SPU, autismus, snížené intelektové 

schopnosti, žáci se SVP (Romské děti -  180)

12,73%

1. 315 37 SPUCH, sluchové postižení 11,75%

9. 204 21 SPU, mentální retardace, SPUCH, tělesné 

postižení

10,29%

10. 540 52 SPU, sluchové, pohybové a vývojové poruchy 9,63%

8. 541 42 SPU, kombinované vady, tělesné postižení 7,76%

4. 855 28 SPU, TP 3,27%

2. 621 19 SPU, SPUCH 3,06%

5. 209 1 Kombinované postižení (sluchové, zrakové, 0,48%
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Ředitel

č.

Celkem

Žáků

Celkem

integrovaných dětí

Diagnóza %

integrovaných 

dětí (ID)

motorika)

11. 437 2 Mozková retardace, Aspergerův syndrom 0,46%

Celkem 4 322 296 Celkem % ID k celkovému počtu žáků 6,85

U zkoumaného vzorku respondentů - ředitelů škol je z celého počtu žáků na škole 

integrováno v průměru 7% dětí se SYP.

1. Proč jste se jako ředitel(ka) základní školy rozhodl(a) pro integraci 

dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami?

Odpověď Ř l: Důvody pro integraci Počet

odpovědí

%

odpovědí

Integrace je  projev kulturnosti, správnost, přirozenost 5 31,25

Právo na vzdělání v běžné škole 4 25,00

Přesvědčení o schopnosti zvládnout situaci, předchozí zkušenosti prácí 

s postiženými žáky

2 12,50

Pomoc je  v kolektivu zdravých dětí efektivnější, motivace 2 12,50

Dovoluje to zákon 1 6,25

Dobré pro všechny děti 1 6,25

Spádoví žáci (diagnóza v průběhu školní docházky) 1 6,25

Počet odpovědí 16 100,00

Odpovědi respondentů by se daly rozdělit do dvou skupin:

První skupina respondentů (91% respondentů) odůvodňuje rozhodnutí integrovat na 

základě vnitřního přesvědčení o správnosti procesu (integrace je projev kulturnosti, je 

správná a přirozená; situace se dá zvládnout; integrace je efektivnější pro dítě 

v kolektivu zdravých dětí; integrace je dobrá pro všechny děti atd.)
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Více než polovina respondentů uvádí jako důvod k integraci vnější podmínky (každé 

dítě má právo na vzdělání v běžné škole, do školy mohou docházet všichni spádoví žáci, 

dovoluje to zákon). U některých ředitelů vyplynula diagnóza až v průběhu školní 

docházky.

2. Co jste musel(a) zvažovat a jaká opatření jste musel(a) učinit před 

přijetím integrovaného dítěte do školy?

Odpověď Ř2: Opatření pro integraci Počet

odpovědí

%

odpovědí

Konzultace možností školy s pedagogy; personální zabezpečení; vybavení 

školy

5 29,41

Vytvoření systému spec.ped.péče; systém vazeb: žák-učitel-rodič-vedení- 

pomoc SPC

3 17,65

Technické úpravy budovy, umístění kmenových učeben 2 11,76

Neodpověděl 2 11,76

Diagnóza se objevila v průběhu školní docházky 2 11,76

Finance na asistenta 1 5,88

Snížení počtu žáků ve třídě 1 5,88

Vzdělání učitele 1 5,88

Počet odpovědí 17 100,00

Odpovědi respondentů by se daly rozdělit do tří skupin:

První skupina (téměř čtvrtina respondentů) zvažovala před přijetím integrovaného dítěte 

do školy zejména personální aspekty integračního procesu (podnikly kroky k vytvoření 

systému speciálně pedagogické.péče; pracovali na systému vazeb: žák-učitel-rodič- 

vedení-pomoc odborníka; řešili problém adekvátního vzdělání učitele).

Druhá skupina (36% respondentů) se zaměřila na vytváření materiálně-technických a

organizačních podmínek integračního procesu (technické úpravy budovy; umístění

kmenových učeben; zajištění financí na asistenta; snížení počtu žáků ve třídě).
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Třetí skupina respondentů (téměř polovina respondentů) zvažovala oba aspekty - tedy 

podporu personální i technickou (konzultace možností školy s pedagogy; personální

zabezpečení; vybavení školy)

3. V čem vidíte pozitiva integrace?

Odpověď Ř3: Pozitiva integrace Počet

odpovědí

%

odpovědí

Ostatní děti se učí jinakosti a toleranci 7 35,00

Dítě není separováno, přirozenost 5 25,00

Plné zapojení do běžného kolektivu, života školy, rozvoj sociálních 

vztahů

3 15,00

Učitel se učí jinakosti a toleranci 2 10,00

Neodpověděl 2 10,00

Díky IVP možnost s dětmi se SVP pracovat 1 5,00

Počet odpovědí 20 100,00

První názor respondentů (téměř dvě třetiny) uvádí přínos integrace především pro 

integrovaného žáka (dítě se SVP není separováno a je vzděláváno v přirozeném 

prostředí; dochází k plnému zapojení do běžného kolektivu, života školy a k celkovému 

rozvoji sociálních vztahů).

Další odpovědí respondentů (tři čtvrtiny respondentů) bylo tvrzení, že pozitiva spočívají 

v tom, že se „ostatní děti“ (tedy ne děti s SVP) učí toleranci a akceptaci jinakosti.

Zajímavé je dle názoru autorky fakt, že častěji uvádí ředitelé přínos pro kolektiv žáků (a 

ne jak by se dalo očekávat hlavně přínos pro samotné integrované dítě).

4. Jaký typ učitele je podle Vás schopen vhodně integrovat dítě se 

specifickými vzdělávacími potřebami?
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Odpověď Ř4: Specifika učitele integrovaného dítěte Počet

odpovědí

%

odpovědí

Tolerance, ochota, pochopení, sociální cítění, trpělivost, klidný, přátelský, 

otevřený

8 34,78

S odborným vzděláním v problematice 6 26,09

Racionální typ; mírně autoritativní 2 8,70

Pracovitý; altruista 2 8,70

Schopný využívat podporu oborníků (psycholog, psychiatr, speciální 

pedagog)

2 8,70

Motivovaný pro práci s ID 1 4,35

Schopný pracovat i s rodiči žáka 1 4,35

Žádný zvláštní 1 4,35

Počet odpovědí 23 100,00

35% odpovědí respondentů (8 respondentů) uvedlo, že integrativní pedagog by měl 

vykazovat tyto kvality - toleranci, ochotu, pochopení, sociální cítění, trpělivost, měl by 

být klidný, přátelský a otevřený. 26% odpovědí respondentů (6 respondentů) uvedlo, že 

učitel by měl být adekvátně vzdělán (konkrétně v problematice integrace -  tedy znalosti

o handicapu i speciální metodice).

2 respondenti (9% odpovědí) hovoří o nutnosti autority a racionálním uvažování, 2 

ředitelé se domnívají, že učitel by měl být pracovitý (až altruistický), 2 považují za 

nutné, aby byl schopen spolupracovat s oborníky (psycholog, psychiatr, speciální 

pedagog) a aby byl schopen využívat jejich pomoc.

5. V čem vidíte přínos integrovaného dítěte pro žákovskou 

skupinu/třídu?

Odpověď Ř5: Přínos ID třídě Počet odpovědí % odpovědí

Pěstování tolerance k jinakosti, ztráta předsudků 7 35,00
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Odpověď Ř5: Přínos ID třídě Počet odpovědí % odpovědí

Obohacení všech, zkušenost pro život 5 25,00

Utužení třídního kolektivu, oblast vztahů 4 20,00

Poznávat žáky se SVP, vzájemná pomoc 2 10,00

Neodpověděl 1 5,00

Obohacení pro učitele 1 5,00

Počet odpovědí 20 100,00

Čtyři pětiny respondentů uvedlo, že hlavní klad integrace spočívá v přínosu pro 

spolužáky žáka se SVP (poznávání projevů žáků se SVP; výchova k toleranci, akceptaci 

a ztrátě předsudků; učení se pomáhat handicapovaným).

Stejný počet odpovědí respondentů hovoří o přínosu pro všechny (integrované děti i 

spolužáky) (obohacení všech, zkušenost pro život; utužení třídního kolektivu, oblast 

vztahů).

6. Posunul se nějak Váš pohled na integrační problematiku v průběhu 

integračního procesu na Vaší škole?

Odpověď Ř6: Pohled na integraci Počet

odpovědí

%

odpovědí

Ano -  integrace je  možná a vede k celkovemu zlepšeni školy (lepši 

komunikace, umí se vcítit)

3 21,43

Ano -  k úspěchu integrace je  nutný asistent; finance na mzdy 3 21,43

Ne 2 14,29

Neodpověděl 2 14,29

Ano -  zkušenosti ze Skandinávie (totální integrace) 1 7,14

Ano -  odmítání dyslektických tříd 1 7,14

Ano — integrace je  dlouhodobý proces (společnost ještě není připravená) 1 7,14

Ano -  bez udání důvodu 1 7,14

Počet odpovědí 14 100,00
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Pouze dva respondenti - ředitelé uvádí, že se jejich pohled na integraci nezměnil.

V průběhu integračního procesu se pohled na integrační problematiku změnil u 7 

respondentů (téměř dvě třetiny ředitelů) (3 respondenti uvedli, že je integrace možná a 

vede k celkovému zlepšení školy, konkrétně v oblasti komunikace a lepšího vcítění dětí;

3 ředitelé během integračního procesu naopak došli k názoru, že je nutné zajištění 

asistenta a financí na mzdy ...).

7. Jedná se o první integrační proces na Vaší škole (v době Vašeho 

ředitelského působení)?

Odpověď Ř7: Je to 1. integrace ve škole? Počet odpovědí % odpovědí

Ano 1 9,09

Ne 10 90,91

Počet odpovědí 11 100,00

91 % uvedlo, že se nejedná o první integrační proces na škole. Pouze v jednom případě 

probíhá integrace na škole poprvé.

8. Je integrační proces na Vaší škole podporován:

školním psychologem -  jak často?

jiným odborníkem? Uveďte prosím, jací další odborníci se podílejí na integračním 

procesu?

Odpověď Ř8: Podpora integr. Procesu Počet

odpovědí

%

odpovědí

Psycholog; psychiatr; lékař 9 22,50

PPP; SPC (spec.pedagog,) 8 20,00

Specialista - bez bližšího určení 7 17,50

Sociální obor; Středisko výchovné péče; Jedličkův ústav; sociální 5 12,50
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Odpověď Ř8: Podpora integr. Procesu Počet

odpovědí

%

odpovědí

pracovnice

Pedagogičtí dobrovolníci; žáci 9. ročníku; vychovatelka 3 7,50

Logoped; arteterapeut; eurytmista 3 7,50

Výchovný poradce a školní preventista 2 5,00

Neziskové organizace 2 5,00

Proškolený učitel 1 2,50

Počet odpovědí 40 100,00

Na otázku, kým je integrační proces podporován uvedli respondenti včelou škálu 

odborníků, se kterými spolupracují při integraci žáka se SVP do běžné školy.

Nejčastější odpovědí (čtyři pětiny respondentů) bylo uvedení podpory ze strany lékaře 

dítěte, psychologa či psychiatra.

Téměř stejně četná odpověď (tři čtvrtiny respondentů) byla, že škola spolupracuje se 

speciálním pedagogem (v rámci PPP či SPC).

7 respondentům napomáhá specialista, kterého ředitelé neurčili blíže. 5 respondentů 

specifikovalo spolupráci s institucemi jako je sociální obor, středisko výchovné péče či 

Jedličkův ústav.

Ve třech případech uvedli ředitelé dle autorky velice zajímavou myšlenku -  u nich na 

školách se na integraci podílí vedle vychovatelek (působících zároveň jako asistentky 

pedagoga) i žáci 9. ročníku v rámci volitelných předmětů (např. v předmětu „základy 

pedagogiky“).

9. S jakými problémy se při integračním procesu setkáváte?

Odpověď Ř9: Bariery integračního procesu Počet

odpovědí

%

odpovědí

Nedostatek financí (na asistenta; pomůcky) 7 31,82
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Odpověď Ř9: Bariery integračního procesu Počet

odpovědí

%

odpovědí

Legislativa, náročná administrativa; vysoký počet žáků ve třídě 4 18,19

Asistent (vyhledávání, financováni...) 3 13,64

Nezájem a nedostatečná podpora rodičů ID; rozpaky v komunikaci 

s rodinou při negativních sdělení

3 13,64

Velká očekávání rodičů ID 2 9,09

Negativní postoje rodičů ostatních dětí 1 4,55

Dítě narušuje výuku 1 4,55

Nedostatečná ochota pedagogů na druhém stupni 1 4,55

Počet odpovědí 22 100,00

Nejčastěji uváděná byla odpověď spojená s problémem financování (na zajištění 

asistenta a vhodných pomůcek). V souvislosti s pozicí asistenta uvedli čtvrtina 

respondentů, že o tuto práci není zájem, problémem je spojen s hledáním vhodného 

kandidáta i fluktuace asistentů.

Více než třetina respondentů vidí jako největší problém náročnou administrativu a 

nedostatečnou legislativu (která např. nedovoluje udělit status integrovaného žáka 

romskému dítěti).

Třetím okruhem byly odpovědi vztahující se k problematice spojenou s rodiči (a to jak 

s rodiči ostatních dětí). U rodičů žáků se SVP kritizovali respondenti nezájem a 

nedostatečná podporu při procesu integrace, velké očekávání rodičů od integračního 

procesu. Potěšujícím faktem je okolnost, že pouze jeden respondent uvedl negativní 

postoje k integraci ze strany rodičů „zdravých“ dětí.

10. Jak spolupracujete s rodiči dětí se specifickými vzdělávacími 

potřebami?
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Odpověď Ř10: Spolupráce s rodiči ID Počet

odpovědí

%

odpovědí

Angažovanost do nápravy ve škole, konzultace, neustálý kontakt 7 46,67

Podílení na tvorbě a korekci IVP 26,67

Angažování do reedukačních programů, učení jak mají s dítětem pracovat 1 6,67

Akce „Školička“ -  děti a rodiče se ve skupině učí, jak  se svým dítětem 

pracovat, zapojení rodičů do výuky

1 6,67

Zajištění pomůcek 1 6,67

Bez problémů -  bez udání důvodu 1 6,67

Počet odpovědí 15 100,00

Spolupráci s rodiči hodnotí všichni respondenti kladně. 7 ředitelů (47 % odpovědí) se 

vyjádřilo k angažovanosti rodičů do nápravy ve škole -  konkrétně funguje spolupráce 

na bázi konzultací a neustálého kontaktu obou stran. 4 ředitelé uvedli, že se rodina 

podílí na tvorbě a korekci IVP.

11. Jak hodnotíte Vaší spolupráci s třídními učiteli integrovaných žáků?

Odpověď Ř 11 : Spolupráce s učiteli Počet

odpovědí

%

odpovědí

Velmi dobrá; (vstřícnost a zájem; speciální cvičení; používání pomůcek; 

spolupráce s ostatními odborníky...)

11 100,00

I spolupráci s třídními učiteli hodnotí všichni respondenti velice kladně. Respondenti 

vyjadřují, že jsou třídní učitelé vstřícní, mají zájem, spolupracují s ostatními odborníky, 

pracují s dětmi individuálně (provádí snimi speciální cvičení; používají speciální 

pomůcky).
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12. Domníváte se, že Vaše škola splnila všechny podmínky pro to, aby 

učitel se svou integrační tendencí uspěl? Pokud ne, co by jste 

změnil(a)?

Odpověď Ř12: Splnila škola podmínky pro integraci? Počet odpovědí % odpovědí

Ano splnila (v daných podmínkách jsm e udělali maximum) 7 63,64

Nerozumím otázce; neodpověděl 2 18,18

Ne -nedostatečně odměňujeme učitele 1 9,09

Ne - máme velký počet žáků ve třídě 1 9,09

Počet odpovědí 11 100,00

64 % (7 respondentů) se domnívá, že udělali vše pro to, aby jako vedení školy připravili 

vhodné podmínky pro integraci.

Pouze 2 respondenti se vyjádřili v tom smyslu, že se nikdy nedá hovořit o ideálním 

stavu, že je vždy co zlepšovat -  jako konkrétní příklady pro vylepšení uvedli nutnost 

snížit počet žáků ve třídě a zvýšit mzdy pedagogických pracovníků podílejících se na 

integraci.

3.1.3 Dotazník asistentovi

Dotazníky byly rozdány 8 asistentům integrovaných žáků z Prahy. Návratnost činila 8 

dotazníků, tj. 100 %.

3.1.3.1 Popis výzkumného vzorku

Demografická struktura respondentů - asistentů ID

Pohlaví Celkem %

Zena 6 75,00
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Pohlaví Celkem %

Muž 1 12,50

Neuvedeno 1 12,50

Celkem 8 100,00

Věk respondentů - asistentů ID

Věk asistentů Celkem %

24-35 let 3 37,50

36-45 let 3 37,50

46-55 let 1 12,50

56-65 let 1 12,50

Celkem 8 100,00

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že nejvyšší zastoupení respondentů je ve věkové 

skupině 24 -  45 let. Průměrný věk respondentů -  asistentů je 41 let.

Délka praxe respondentů - asistentů ID

Praxe asistentů Celkem %

do 1 roku 5 62,50

1 až 5 let 3 37,50

Celkem 8 100,00

Téměř dvě třetiny respondentů - asistentů má praxi s funkcí nižší než 1 rok.

Vzdělání respondentů - asistentů ID

Vzdělání asistentů Celkem %

Vysokoškolské 3 37,50

Středoškolské 4 50,00

Jiné - VOŠ 1 12,50

Celkem 8 100,00
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Ročník, ve kterém je  žák respondenta -  asistenta, integrován

Třída ID Celkem  ID %

I. 3 37,50

2. 0 0,00

3. 1 12,50

4. 1 12,50

5. 0 0,00

6. 1 12,50

7. 1 12,50

8. 0 0,00

9. 1 12,50

Celkem ID 8 100,00

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že nej vyšší zastoupení respondentů (38%) působí svou 

asistenční činností v 1. třídě.

Diagnóza integrovaného žáka respondenta - asistenta ID

Diagnóza ID Celkem ID %

Tělesné postižení (spastická diparéza, DMO, diparetická forma) 3 37,50

Aspergerův syndrom 1 12,50

Downův syndrom 1 12,50

Neuvedeno 1 12,50

Artismus 1 12,50

LMD, SPU, poruchy chování 1 12,50

Celkem ID 8 100,00

Nejvíce respondentů (38%) asistuje u žáků s tělesným postižením.
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1. Z jakého důvodu jste se stal asistentem?

Odpověď AI: Důvod "asistentství" Počet

odpovědí

%

odpovědí

Baví mě práce (s dětmi), přináší mi uspokojení 7 46,67

Práce má smysl 4 26,67

Osobní zkušenost s podobným typem postižení, nezaměstnanost, časové 

důvody (odpolední volno)

3 20,00

Oslovení vedením školy 1 6,67

Celkem odpovědí 15 100,00

47% odpovědí respondentů (7 respondentů) shledává v práci naplnění, práce je baví a 

přináší jim uspokojení. 4 respondenti uvedli, že se stali asistentem proto, že má práce 

smysl.

2. Integrace dětí se specifickými vzdělávacími potřebami do třídy 

běžného typu základní školy je z Vašeho pohledu:

a) přínos (prosím specifikujte)

b) negativní (prosím specifikujte)

Odpověď A2: Přínosy a negativa ID ve třídě Počet odpovědí % odpovědí

(+) Pro ID 6 33,33

(+) Pro spolužáky 6 33,33

(-) Pro ID: absence vrstevníků na stejné úrovni; uvědomění si handicapu 2 11,11

(+) Bez udání důvodu 1 5,56

(-) Negativní chování ID k druhým 2 11,12
Neodpověděl(a) 1 5,56
Celkem 18 100,00

Tři čtvrtiny respondentů se domnívají, že je integrace dětí se specifickými vzdělávacími
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potřebami do třídy běžného typu základní školy přínosem jak pro samotné integrované 

dítě tak i pro jeho spolužáky.

Pouze čtvrtina asistentů uvádí vedle pozitiv i negativa pro integrovaného žáka spojená 

s absencí vrstevníků na stejné úrovni (žák se SVP si podle respondentů uvědomí více 

handicap, je-li v kolektivu zdravých dětí;).

3. Prosím sdělte, jaká je Vaše role ve třídě

a) ve vztahu k učiteli

b) ve vztahu k integrovanému žákovi

c) ve vztahu k ostatním dětem ve třídě

Odpověď A3a: Asistent ve vztahu k učiteli Počet

odpovědí

%

odpovědí

a) Zastoupení, kde je  třeba (izolace žáka, únava žáka); nezasahuje do výuky; 

navazuje na práci učitele; řídí se pokyny učitele

5 41,67

a) Neuvedeno 3 25,00

a) Partner učitele 2 16,67

a) Pomoc ID při individuální práci 1 8,33

a) Podřízený učitele 1 8,33

Celkem odpovědí 12 100,00

63% respondentů popisuje svou pozici jako „pravá ruky učitele“ -  učitel dává pokyny, 

ale asistent vedle plnění pokynů na práci učitele navazuje a zastupuje ho tam, kde je 

třeba (např. pokud je integrovaný žák unaven nebo izoluje žáka pokud svým chováním 

či činností ruší ostatní děti ve třídě). Role je sice podřízená, asistent nezasahuje do 

výuky nicméně i on vyvíjí iniciativu ve vyučování (např. pomáhá s přípravou pomůcek 

atd.).
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Udpověď A3b: Asistent ve vztahu k ID Počet odpovědí % odpovědí

t>)Opora -  žák se ke mně obrací o pomoc (pomocník, kamarád) 6 60,00
b)Učitel 1 10,00

bjUbčas jako protivník 1 10,00

b)Neuvedeno 1 10,00

t>)Pozitivní -  nespecifikováno 1 10,00

Celkem odpovědí 10 100,00

Ve vztahu ke svému svěřenci popisuje většina respondentů (60%) svou roli ke svěřenci 

jako pomocníka a kamaráda, který je jím oporou.

Odpověď A3c: Asistent k ostatním dětem Počet odpovědí % odpovědí

c)Přítel“ 5 50,00

c)Neuvedeno 3 30,00

c)Pozitivní (nespecifikováno) 1 10,00

c)Vychovatel 1 10,00

Lelkem  odpovědí 10 100,00

Ve souvislosti s ostatními dětmi charakterizují téměř dvě třetiny respondentů jejich 

vztah jako kamarádský -  děti berou asistenta jako jednoho z nich, chodí k němu se 

sdělováním radostí i starostí.

4- Nalezl(a) jste pozitivní rysy integrace pro „zdravé“ děti ve třídě? 

Pokud ano, jaké:

Odpověď A4: Přínos integrace pro ostatní Počet

odpovědí

%

odpovědí

Učí se tolerovat handicapované; uvědomění si, co je  dobré a špatné (v 

případě negativního narušení výuky), učí se vzájemné komunikaci

6 75,00

Nezodpovězeno 2 25,00
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Odpověď A4: Přínos integrace pro ostatní Počet

odpovědí

%

odpovědí

Poěet odpovědí 8 100,00

Tři čtvrtiny respondentů vidí přínos integrace pro spolužáky v tom, že se učí toleranci; 

učí se nepředpojatosti a vnímání jiných bez předsudků (nebudou se posmívat a 

povyšovat), učí se intaktní populaci pomáhat, chápat jí a neubližovat jí. Současně 

vyzvedávají přínos vzájemné komunikaci.

5. Změnil se nějak Váš pohled na integraci v průběhu Vaší asistentské 

praxe?

Odpověď AS: Zm ěnil se Váš náhled na integraci? Počet

odpovědí

%

odpovědí

Ne -  věděl jsem  do čeho jdu, "je to poslání" (je třeba zlepšovat podmínky 

práce s ID), je  to důležitá (opodstatněná, pozitivní) práce

6 75,00

Ano -  je  to těžká práce, ale důležitá 1 12,50

Neuvedeno 1 12,50

Poěet odpovědí 8 100,00

V 6 případech (75% respondentů) se nezměnil názor respondentů na integraci -  

respondenti se vyjádřili, že věděli, co mají očekávat, že je jejich práce jistým posláním a 

chtějí se dále podílet na zlepšování podmínek pro integrované děti).

6. Byl(a) jste na integraci nějak připraven(a) a jak? -  prosím  

specifikujte

Odpověď A6: Byl jste na tuto práci připraven? Počet odpovědí % odpovědí

Semináře, kursy 4 28,57

Praxe 7 50,00
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Odpověď A6: Byl jste na tuto práci připraven? Počet odpovědí % odpovědí

Informace a instnikce od vedeni školy či rodičů 2 14,29

neuvedeno 1 7,14

Počet odpovědí 14 100,00

Polovina respondentů byla na svojí práci připravena odborně -  speciálními kurzy, 

školeními a semináři.

Skoro 90% asistentů mělo předchozí zkušenosti s prací s handicapovanými osobami 

(vychovatelé, zdravotní sestry, práce s dětmi v jiné instituci)

7. S jakými problémy se při integračním procesu setkáváte nejčastěji?

Odpověď A7: Nejčastější problémy při integraci Počet odpovědí % odpovědí

Učitelé 4 33,33

Integrovaný žák 2 16,67

Ostatní spolužáci 2 16,67

Vedení školy 2 16,67

Absence uplatnění ID 1 8,33

neuvedeno 1 8,33

Počet odpovědí 12 100,00

Důvody, které respondenti uvádí, se různí -  polovina respondentů se setkala 

s problémem v souvislosti s učiteli (konkrétně nedostatečné nasazení a motivace, malá 

informovanost učitelů o handicapu dítěte, problém v komunikaci).

Druhou skupinou jsou problémy, které podle čtvrtiny respondentů pramení z 

nedostatečného pochopení vedení školy (vedle pozitivně nakloněné atmosféry chybí i 

technické věci typu bezbariérového přístupu)

Další problémy, které uvádí opět čtvrtina respondentů souvisí konkrétně s integrovaným 

žákem (překvapivé reakce integrovaného žáka - např. sprostá slova, zákaz či nemožnost
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8. Co byste doporučoval(a) změnit pro úspěšný proces integrace Vašeho 

svěřence?

Odpověď A8: Doporučení ke zlepšení ID Počet

odpovědí

%

odpovědí

Větší podpora ze strany pracovníků školy -  absence kurzů, finanční 

podpora, zajištění pomůcek

4 50,00

Nevím, nic 2 25,00

Neodpověděl(a) 2 25,00

Počet odpovědí 8 100,00

Polovina respondentů (3) navrhuje větší podporu ze strany vedení školy -  to by mělo 

zajistit speciální pomůcky a vybavení, kvalifikační kurzy pro asistenta i učitele a 

v neposlední řadě i lepší finanční podporu.

9. Prosím specifikujte, co pro Vás znamená „úspěšná integrace“

Odpověď A9: Co je úspěšná integrace? Počet odpovědí % odpovědí

Zařazení do třídy i společnosti 7 87,50

Neodpověděl 1 12,50

Počet odpovědí 8 100,00

Za „úspěšnou integraci“ považuje většina respondentů shodně nejen zařazení žáka do

třídy ale i do společnosti (zvládnutí sociálních dovedností, důstojné uplatnění

v pracovním procesu, rozvoj pracovních návyků, smysl pro spolupráci, samostatnost).
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10. Jak hodnotíte spoluprácí vedení školy a třídního učitele dítěte se 

specifickými vzdělávacími potřebami?

Odpověď A10: Hodnocení úrovně spolupráce vedení školy a učitele 

ID

Počet

odpovědí

%

odpovědí

Velmi dobrá 5 62,50

Průměrná 2 25,00

Obtížná spolupráce 1 12,50

Počet odpovědí 8 100,00

Celkem 88 procent respondentů hodnotí spolupráci vedení školy a třídního učitele dítěte 

se specifickými vzdělávacími potřebami pozitivně. Téměř dvě třetiny charakterizují 

spolupráci jako velmi dobrou.

11. Jaké podmínky byly podle Vás vytvořeny vedením školy učiteli pro

integraci?

Odpověď A l l :  Jaké podmínky byly vytvořeny vedením školy pro 

učitele ID

Počet

odpovědí

%

odpovědí

Velmi dobré
5 62,50

Dobré; běžné
2 25,00

Nevím o žádných konkrétních
1 12,50

Celkem odpovědí
8 100,00

Mimo jednoho respondenta hodnotí podmínky vytvářené učiteli vedením školy jako 

velmi dobré (dobré). Respondenti uvádí i konkrétní příklady pomoci vedení školy 

učitelům a to: Úprava rozvrhu; IVP; možnost účasti integrovaného žáka na škole v 

přírodě; redukce počtu détí ve třídí; přidělení pedagogického asistenta; průběžná pomoc 

vedení školy při řešení případné vzniklého problému.
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12. S kým jako asistent(ka) spolupracujete a jak tato spolupráce probíhá?

Odpověď A12a: S kým spolupracujete? Počet odpovědí % odpovědí % asistentů

S třídní učitelkou; (se všemi učiteli ID) 8 30,77 100,00

S rodiči (prarodiči) 6 23,08 75,00

S odborníky z: psychologické poradny; SPC 4 15,38 50,00

S výchovným poradcem 3 11,54 37,50

S asistentem (vychovatelem) 2 7,69 25,00

S vedení školy (ředitelem školy) 2 7,69 25,00

S neziskovou organizací 1 3,85 12,50

Počet odpovědí 26 100,00

Všichni respondenti spolupracují s třídní učitelkou integrovaného žáka. Tři čtvrtiny 

spolupracují s rodiči dětí se SVP a polovina uvádí spolupráci s odborníkem (Z PPP či 

SPC).

Odpověď A I  2b: Druh spolupráce Počet odpovědí % odpovědí % asistentů

Příprava uč.plánů (cílů); hodnocení uč.cílů 6 31,58 75,00

Pomůcky (příprava na vyučování) 4 21,05 50,00

Porady; konsultace problémů s rodinou a učiteli 6 31,58 75,00

Konzultace problémů s odborníky 3 15,79 37,50

Počet odpovědí 19 100,00 X

Tři čtvrtiny asistentů spolupracuje s uvedenými osobami na přípravě a hodnoceni cílu a 

učebních plánů. Rovněž tři čtvrtiny respondentů uvádí konzultace s rodinou i učiteli 

(radí se o problémech, výsledcích dětí, o specifickém vedení a procvičování). Polovina 

respondentů uvádí, že spolupracují s učiteli přípravou pomůcek.

13. Jak hodnotíte připravenost dětí ve třídě na spolužáka se specifickými 

vzdělávacími potřebami?
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Odpověď  A13: Připravenost dětí na ID Počet odpovědí % odpovědí

Děti jsou připravené na ID - žádné problém y (znají se delší dobu) 2 25,00

Děti jsou připravené na ID - žádné problém y (bez další specifikace) 2 25,00

Děti jsou připravené na ID - žádné problémy (připravené učitelem) 1 12,50

Děti nejsou připravené na ID (bez další specifikace) 2 25,00

Děti jsou  málo připravené na ID - žádné problémy 1 12,50

Počet odpovědí 8 100,00

Dvě třetiny respondentů uvedlo, že spolužáci ve třídě jsou na integrovaného žáka 

připraveny dostatečně. Ve svých výpovědích uvádí, že pro „přijetí“ žáka se SVP je 

důležitá délka doby, kdy se navzájem s dítětem znají a kladou důraz na roli učitele 

v procesu přijetí žáka do třídního kolektivu.

Jak respondenti uvádějí, spolužáky lze hodnotit jako: ochotné pomoci ID („ochotné 

někdy až moc“); chápavé; tolerantní; bez předsudků.

14. Po zkušenostech, které mám s integrací bych

a) se nebránil(a) asistentské roli při dalším integračním procesu - z jakých důvodů:

b) nevstoupil(a) do další asistentské role - z jakých důvodů:

O dpověď  A14: Přijal byste stejnou roli v dalším  integračním  procesu? Počet

odpovědí

%

odpovědí

Ano - přijal (je to důležité - potřebné; tato práce se mi líbí; práce m ne 

"naplňuje")

6 75,00

Nevím (jsem asistentkou jen krátce) 1 12,50

Ne - nepřijal (fyzické síly by m ně v dalších letech nestačily - Pozn.: 

odpověď respondenta ve věku 62 let)

1 12,50

Počet odpovědí 8 100,00

Tři čtvrtiny respondentů uvedlo, že by se nebránili asistentské roli při dalším
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integračním procesu -  jak již bylo uvedeno, práce je naplňuje, má smysl a je potřebná.

3.1.4 Dotazník rodičům

3.1.4.1 Popis výzkumného vzorku

Dotazníky byly rozdány 15 rodičům integrovaných žáků z Prahy. Návratnost činila 14 

dotazníků, tj. 93 %. 1 dotazník nebyl vrácen bez uvedení důvodu.

Demografická struktura respondentů- rodičů

Pohlaví Celkem %

Zena 12 85,71

Muž 1 7,14

Neuvedeno 1 7,14

Celkem 14 100,00

Věk respondentů -  rodičů

V ěk - Ro Celkem %

25-30 1 7,14

31-35 5 35,71

36-40 3 21,43

45-50 4 28,57

neuvedeno 1 7,14

Celkem 14 100,00

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že nejvyšší zastoupení respondentů je ve věkové 

skupině 3 1 -3 5  let. Průměrný věk respondentů -  rodičů je 39 let.

Vzdělání respondentů -  rodičů
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V zdělání - Ro Celkem %

V ysokoškolské 7 50,00

Vyšší odborné 1 7,14

Středoškolské 5 35,71

Jiné - ZŠ 1 7,14

cekem 14 100,00

Nejvíce respondentů má vysokoškolské vzdělání (50%).

1. Proč jste  se rozhodli využít možnosti integrace Vašeho dítěte do 

běžného typu základní školy?

O dpověď  R o l: M otiv integrovat dítě do běžného typu ZŠ Počet

odpovědí

%

odpovědí

Lepší zapojení do běžného života (už v ranném věku), více m ožností pro 

rozvoj dítěte, m otivace k vyššímu výkonu

6 42,86

Dítě m á vysoké IQ, ve spec. škole by zaostával, nikdy jsem  neuvažoval o tom, 

že by dítě navštěvovalo speciální školu (odpověď rodičů tělesně postižených 

dětí)

4 28,57

N ávštěva školy v blízkosti bydliště 2 14,29

D iagnóza objevena až během druhé třídy 1 7,14

Neodpověděl 1 7,14

Počet odpovědí 14 100,00

43 % respondentů uvedlo jako motiv pro integraci svého dítěte lepší zapojení do 

běžného života (už v ranném věku), více možností pro rozvoj dítěte a motivaci 

k vyššímu výkonu.

29% respondentů (konkrétně šlo o rodiče TP dětí) uvedlo, že nikdy neuvažovali o tom, 

že by dítě navštěvovalo speciální školu; jejich dítě nemá mentální handicap, má vysoké 

IQ, a tito rodiče se domnívají, že by jejich dítě ve speciální škole by zaostávalo.
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spádové oblasti.

2. Prosím specifikujte Vaše očekávání od integračního procesu
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O dpověď  Ro2: O čekávání od integrace Počet

odpovědí

%

odpovědí

V běžném kolektivu dětí se dítě lépe vyrovná s problém y s ucemm i 

psych.problém y; motivaci a příklad od zdravých dětí, stejné nároky jako  na 

zdravé děti; lepší přechod na SŠ; vyrovnání se zdravému dítěti

11 61,11

Začlenění do skupiny zdravých vrstevníků; snazsi zaclenem do společnosti 6 33,33

Neodpověděl 1 5,56

Počet odpovědí 18 100,00

79% respondentů uvedlo, že od integrace očekávají, že se jejich dítě v běžném kolektivu 

dětí se dítě lépe vyrovná s problémy s učením i s psychickými problémy, dále že bude 

dítě motivováno zdravými dětmi (vyrovnání se zdravému dítěti) a že budou-li na žáka 

se SVP kladeny stejné nároky jako na zdravé děti, přispěje to k lepšímu přechodu na SŠ.

43% respondentů odpovědělo, že od integračního procesu očekávají začlenění dítěte do 

skupiny zdravých vrstevníků a v důsledku toho pak snazší začlenění do společnosti.

3. Stanovil(a) jste si na počátku integračního procesu konkrétní cíl, ke 

kterému chcete Vaše dítě pomocí integrace dovést? (Pokud ano, 

prosím uveďte jaký)

O dpověď  Ro3: K onkrétní cfle ID

~Ukončení běžné ZŠ, Zvládnutí učiva ZŠ v rámci m ožností vyrovnání se 

zdravým , snazší přechod na SŠ

f e v o t  v běžném  kolektivu, spokojenost dítěte, pocit plnohodnotného žáka

Počet

odpovědí

11

%

odpovědí

40,741

29,63
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O dpověď  Ro3: K onkrétní cíle ID Počet

odpovědí

%
odpovědí

Vyšší sam ostatnost, soběstačnost 5 18,52

Ne 3 11,11

Počet odpovědí 27 100,00

Na otázku neodpověděli tři respondenti. Všichni, kteří odpovědě i (tj. 79% respondentů)
uvádí jako hlavní cíl integračního procesu je vyrovnání se zdravým v rámci možností a 

dokončení běžné ZŠ, což v budoucnu dává možnost přechodu na vyšší stupeň studia.

Více než polovina respondentů má za cíl připravit dítě na život v běžném kolektivu (aby 

bylo jejich dítě spokojené a cítilo se plnohodnotně a aby navštěvovalo školu v místě 

bydliště se svými zdravými vrstevníky).

4. Jak spolupracujete se školou, kterou Vaše dítě navštěvuje?

O dpověď  Ro4: Jak spolupracujete se školou? Počet

odpovědí

%

odpovědí

Spolupráce s třídním učitelem -  zájem o prospěch, konzultace (1 případ- 

rodič koordinuje práci učitele a asistenta), zajištění grantu

9 40,91

Vstřícnost a spolupráce s vedením školy — konzultace (průběžně, při zápisu), 

zajištění grantu, stravování asistenta...

5 22,73

Spolupráce s odborníkem  (např. SPC, ťťP) 3 13,64

Dobře až velmi dobře (neuvedeno jak) 2 9,09

Denní učení s dítětem, zvětšení učebnic, nahravam textu ucebmc na kazety 2 9,09

N ijak -  nemám čas 1 4,55

Celkem  odpovědí 22 100,00

Odpovědi respondentů by se daly rozdělit do tří skupin. Nejčastější druh uvedené 

spolupráce (64% respondentů) se týká spolupráce s třídním učitelem. Rodiče projevují 

zájem o prospěch dítěte, doprovází dítě na plavání i jiné mimoškolní akce; konzultují 

problémy, případně se podílí na koordinaci práci učitele asistenta.
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Více než třetina respondentů se vyjádřila, že spolupracují s vedením školy -  nejčastěji 

formou konzultací (průběžně či jednorázově -  např. při zápisu) nebo se podílí na 

zajištění grantu (a obecně prostředku z neziskových organizací), zařizuje stravování

asistenta...

Pouze 2 respondenti uvedli, že se učí s dítětem doma, a podílí se na přípravě / výrobě / 

financování pomůcek (např. zvětšení učebnic, nahrávání textů učebnic na kazety). 

Autorka očekávala, že tato skupina odpovědí bude nejpočetnější. Situaci si lze 

vysvětlovat dvojím způsobem - rodiče buď považují domácí přípravu s dítětem za 

samozřejmou a proto ji ve svých odpovědích neuváděli. Druhá možnost, která se nabízí 

je méně potěšující - rodiče málo spolupracují.

5. Jaká pomoc Vám byla nabídnuta ze strany

a) ředitele školy

b) třídního učitele

c) výchovného poradce; PPP; PPC; jiného subjektu

O dpověď  RoSa: Nabídnutá pom oc od ředitele Školy Počet

odpovědí

%

odpovědí

a) zajištění m ateriální pomoc 7 30,43

a) vychází vstříc, pozitivní vním ání integrace, zajistil školeni učitelů, výběr 

vhodného třídního učitele

7 30,43

a) m ožnost konzultace s výchovným poradcem, zajištěn, kontaktu s SPC 4 17,39

a) žádná
3 13,04

a) m ožnost v z ^ ď ě í á ^ i l D ^ ě F n é  škole, um ožněn, zúčastnit se SVP 2 8,70

O dpovědí celkem
23 100,00

Polovině respondentů nabídlo ředitelství školy materiální pomoc (odstranění 

architektonických bariér), upravilo rozvrh a zajistilo asistenta.

-112-



Diplom ová práce - Podmínky úspěšné integrace, Anna Šišková

Polovině respondentů zabezpečilo vedení školy vhodnou atmosféru - na vedení školy 

respondenti oceňují pozitivní naklonění k integračnímu procesu a to, že vychází vstříc 

(vedení zajistilo školení učitelů; výběr vhodného třídního učitele...).

4 respondenti uvedli, že jim vedení školy zajistilo možnost konzultace s výchovným 

poradcem (příp. zajistilo kontakt s jiným odborníkem).

O dpověď  Ro5b: N abídnutá pomoc od třídního učitele Počet

odpovědí

%

odpovědí

V šestranná ("je to anděl") 7 29,17

Konzultace; doučování; poradenství 6 25,00

Zpracování přizpůsobených uč.osnov 4 16,67

Z ískala pro nás grand, zajistila nám spec.aln. vyšetřeni, příprava 

pomůcek

7 29,17

O dpovědí celkem
24 100,00

Všichni respondenti uvádí pomoc třídního učitele při integračním procesu ve svých 

odpovědích se shodují v tom, že pomoc ze strany třídního učitele je jimi nejvíce

oceňována (a realizována).

Jak plyne z výše uvedené tabulky, pomoc třídního učitele se neomezuje pouze na 

výchovně-vzdělávací proces v užším slova smyslu (uvedeno polovinou respondentů), 

ale učitelé se významně angažují i v jiných oblastech (získala pro nás grand, zajistila 

nám speciální vyšetření, příprava speciálních učebních pomůcek..)

Odpověď  Ro5c: Nabídnutá pomoc od ostatních subjektů Počet

odpovědí

%

odpovědí

SPC
13 56,52

Výchovný poradce 6 26,09

PPP -  kontrola- zvládání běžné ZŠ, doporučeni kurzu, doporučeni 3 13,04
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O dpověď  Ro5c: Nabídnutá pom oc od ostatních subjektů Počet

odpovědí

%

odpovědí

integrace

Logopedie 1 4,35

O dpovědí celkem 23 100,00

90 % respondentů využívá odbornou pomoc SPC. (centra vypracovávají diagnózy, 

navštěvují školy, tvoří IVP, stanovují, jaké materiály jsou potřební, zajišťují logopeda, 

soukromé učitele, nabízí pravidelné konzultace; odpovídají na dotazy asistenta a tř. 

učitele, seznamují rodiče sproblémem; radí konkrétně vtom, co mají dělat, jak se 

chovat, jak správně působit na dítě; obecně „zaštiťují“ vzdělávání a provádí dohled).

43% rodičů využívá služeb výchovného poradce (konkrétně při sestavování IVP a 

konzultacemi nabízejí poradci pomoc pro vytvoření vhodných podmínek pro integraci).

Pětina respondentů konzultuje problémy v PPP.

6. Jaké předpoklady by měl podle Vás mít učitel, který integruje dítě se 

specifickým i vzdělávacím i potřebami?

O dpověď Ro6: Předpoklady učitele ID Počet

odpovědí

%

odpovědí

Znalost problem atiky, potřebné vzdělám (diagnóza i rozum ět SVP) -  vcasne 

seznám ení s dítětem už na MŠ

9 32,14

Chuť a zájem s ID pracovat, důslednost, přesvědčeni o kladu integrace, 

podpora dítěte (vzbudit u dítěte pocit důvěry)

9 32,14

K lidné vystupování, trpělivost, citlivost, vstřícnost, individuální přistup, 

konkrétní předpoklady ve vztahu k typu postižení

9 32,14

Neodpověděl 1 3,57

Počet odpovědí 28 100,00

Předpoklady, které by měl mít učitel, který integruje dítě se SVP, charakterizuje 9
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respondentů (64%) jako znalost problematiky. Učiteli by mělo sloužit potřebné vzdělání 

(či předchozí zkušenost s prací s dítětem se SVP) k diagnóze handicapu a k porozumění 

specifickým potřebám. Někteří rodiče doporučují, aby se učitel seznámil už když 

dochází dítě se SVP do mateřské škole.

V 9 případech (64%) je podle rodičů klíčové, aby měl učitel chuť a zájem s dítětem 

pracovat, měl by být důsledný, přesvědčený o kladu integrace a měl by dítě podporovat 

(vzbudit u něj pocit důvěry), měl by být otevřený novým metodám a způsobům výuky 

(např. využití žáka k demonstraci jinakosti).

9 respondentů uvedlo, že vhodný pedagog je ten, kdo klidně vystupuje, je citlivý a 

vstřícný a má trpělivost, , přistupuje k dětem individuálně a splňuje konkrétní 

předpoklady ve vztahu k typu postižení (příjemný hlas, srozumitelná řeč).

7. S jakým i problémy se v souvislosti s integrací v běžné škole setkáváte 

nejčastěji?

O dpověď  Ro7: N ejčastější problém y spojené s ID Počet

odpovědí

%

odpovědí

Bez větších problém ů, zatím žádné 8 47,06

N edostatek financí (pro zabezpečení asistenční služby) 3 17,65

Časté střídání asistentů 1 5,88

Neodpověděl 1 5,88

Počet dětí ve třídě 1 5,88

Zajištění akcí vhodných i pro dítě na vozíku (absence ditete na 

m im oškolních akcích)

1 5,88

N edostatečná spolupráce všech učitelů 2.stupně s asistentem 1 5,88

Absence speciálního pedagoga na škole 1 5,88

Počet odpovědí 17 100,00

8 respondentů (57% respondentů) se v souvislosti s integrací nesetkalo s většími 

problémy. 3 rodiče (21% respondentů) ^uvedli, že mezi problémy patří nedostatek
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financí k zajištění asistenční služby.

3.2 Šetření integrovaných žáků

3.2.1 Tomáš

Kasuistika je sestavena na základě informací sestavených z těchto zdrojů:

■ Pozorování činností žáka v hodině a o přestávce

■ Dotazník rodičům
■ Dotazník a rozhovor s třídním učitelem

■ Rozhovor se speciálním pedagogem

■ Rozhovor s žákem

■ Rozhovor se spolužáky
■ Zpráva z psychologického vyšetření (viz příloha č. 8)

■ Zpráva ze speciálně pedagogického vyšetření

Základní údaie o Tomášovi

■ Věk: 11 let

■ Ročník: 3
- ve třídě celkem 15 dětí (toho 5 dívek a 10 chlapců). Počet integrovaných 

dětí: 5 (Tomáš + 4 žáci SPU )
■ Škola v centru Prahy, kterou Tomáš navštěvuje, má celkem 315 žáků (137 

dívek a 178 chlapců), z toho je integrovaných dětí 37

■ Diagnóza: oboustranná těžká percepční nedoslýchavost (kompenzována 
naslouchadly) ústící ve vývojovou poruchu učení dysortografií

■ Závěry zpráv: další problémy popsány jako „mírná fluktuace pozornosti, 
nerovnoměrné rozložení jednotlivých schopností, drobné poškození CNS, 
výrazně disharmonický vývoj struktur CNS, méně obvyklé osobnostní rysy 
a neobvyklé projevy chování“. Tento slovní popis používaný pro to, aby 
dítěti nebylo uškozeno „nálepkou dalšího problému“ signalizuje podle 
speciální pedagožky ADHD.
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■ IVP -  ano -  již od první třídy (tvořeno třídním učitelem a speciálním 
pedagogem)

■ Materiální vybavení třídy: klasické uspořádání lavic, koberec.

■ Pomůcky a materiály, které Tomáš využívá ve škole i doma jsou mačkadlo 
(pro rozlišení měkkosti a tvrdosti), bzučák (pro rozlišení délky slabik). 
Z učebnic jsou to Čítanka pro dyslektiky (Michalová), Cvičení pro 
dyslektiky (Zelinková), Pracovní listy na koncentraci pozornosti 
(Michalová). Dítě využívá i počítačové programy „ABC pro školy“.

Osobní anamnéza
Tomáš se narodil v roce 1995. Těhotenství, porod i raný psychomotorický vývoj 

probíhaly v normě. V pěti letech dostal Tomáš TBC lymfatických žláz a encefalitidu, 

které vedly k oboustranné těžké vadě sluchu. Tomáš má od druhé třídy i zrakovou vadu 

a je sledován na dětské neurologii. Poskytnuta mu byla i logopedická náprava.

Rodinná anamnéza

■ Věk rodičů: rozvedeni od roku 1998, matka 36 let

■ V zdělání rodičů: matka - vysokoškolské (otec -  neznámo)

- Povolání rodičů: matka - referentka

■ Sourozenci: nejsou
j-xA «kulou* Rok před vstupem do ZS se maminka

'  Xomááe radila v PPP se speciální pedagožkou (jméno), která přijetí 
lomase., ^  sTomášem každodenní domácí pnpravu,
důsledně plní speciální cvičení na ČJ, ale jak uvádí třídní učitelka, matka

Tomášovi „stojí za zády
- Zázemí* složitá rodinná situace (osobní problémy matky -  rozvod s otcem 

Zázemí, sozu j speciální pedagozka nevylučuji 
Tomáše pred 8 lety a mu
zároveň i rozchod se současným přítelem).

.  Silní vliv babičky, která TomáSe denně vyzvedává ze školy.
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Informativní profil
Informativní profil žáka stejně jako souhrnná charakteristika žáka jsou sestaveny na 

základě rozhovoru s třídní učitelkou a speciální pedagožkou. Struktura je převzata podle 

Langa a Berberichové (1998, s. 129 - 135), konkrétní údaje byly vytvořeny ve vztahu 

k Tomášovi.

Oblast Popis

Fyzická Po fyzické stránce je  žák nadprům ěrně nadaný, je  šikovný, m á sílu (problém je, 

když sílu použije proti ostatním  spolužákům  při přestávce)

Duševní, citová a sociální Egocentrism us, problém s autoritou, těžko se přizpůsobuje, dětinskost (regrese 

-  lépe si rozum í s dětmi mladšími než je  on sám) poutání pozornosti, opoziční 

chování, nesoustředěnost, neochota diskutovat, únik od povinnosti

Smyslová oboustranná těžká percepční nedoslýchavost, brýle

Jazyková V normě (problémem je  nesoustředěnost a nepochopení otázky a smyslu slov)

Jiná Intelektová oblast -nerovnom ěrné rozložení jednotlivých schopností, drobné 

poškození CNS, výrazně disharm onický vývoj struktur CNS

Souhrnná charakteristika Tomáše

M atem atika /  logické 

m yšlení

Podprůměrné -  nepochopení zadání, smyslu (v důsledku nesoustředění). 

Potřeba návodů, vysvětlení, říci jinými smysly

Jazyk / K om unikace V normě

M otorika (jemná -  

hrubá)

Hrubá -  nadprůměrná, jemná -  průměr

Sluch, zrak, jiné Sluch -  velice těžké nedostatky - oboustranná těžká percepční nedoslýchavost -  

korekce sluchadly 

Zrak -  brýle

Na čem lze stavět Dětská naivita, pozitivní motivace, nadprůměrná hrubá motorika
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3.2.1.1 Integrace z pohledu Tomáše

Rozhovor s žákem

Rozhovor probíhal v klidném prostředí po dvou dnech návštěvy školy. Autorka seděla 

50cm od chlapce, mluvila nahlas a zřetelně, přesto se žák neustále ptal „Co“. Autorka se 

domnívá, že tomu nebylo pro to, že by žák neslyšel otázku, ale pro to, že neporozuměl 

zadání otázky. Tato domněnka plyne i zpozorování a z informací poskytnutých 

speciální pedagožkou a třídní učitelkou.

Jaký předm ět m áš nejradčji?

Tělocvik a matematiku

A který máš nejméně rád?

Český jazyk

Na koho se ráno nejvíc těšíš?

Na nikoho

Určitě tě někdo napadne?

No na všechny

Chodí k tobě někdo ze třídy domů, hrajete si?

Ne

Bydlíš daleko?

Ne kousek

M áš rád paní učitelku?

Co?

Paní učitelku, m áš rád?

Jo

Jak se cítíš ve třídě?

Co?

Jak se cítíš ve třídě? Jsi rád, že jsi v téhle třídě nebo bys byl raději v jiné třídě

Tady rád
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Chodíš s touto třídou už od první třídy?

Hm

Chodíš na nějaký kroužek?

Na floorball

Pověz mi něco o speciální pedagožce. Co máš raději, v čem je  výhoda pracovat s ní? Ji raději tam  

nebo ve své třídě? (Pozn. autorka má na mysli výuku žáka se speciální pedagožkou lx  týdně)

Tam (pozn. autorky, žák ukazuje na svou třídu)

Raději jsi ve své třídě - proě je to podle tebe ve třídě lepší?

Tam sedím, ale je  tam takový moc učení, že tam dělám pořád měkké a tvrdé

Ve své třídě jsi radši?

Jo

Dokázal bys mi říct, cos se ti nejvíc líbí na tvojí třídě, na dětech?

Paní učitelka

A na dětech, jací jsou.. ?

Nevim.. všechno

Řekni mi, prosím , co bys rád zm ěnil na dětech ve třídě?

Eště jednou?

Co by si zm ěnil na dětech ve třídě?

Nic

Nic ti tedy nevadí a jsi úplně spokojený?

Děti mě trochu vaděj

No a co bys na nich zm ěnil, na jejich chování?

■4 by byly hodný, aby tam nelítaly

M yslíš o přestávkách?

Jo

C htěl bys něco zm ěnit na škole, aby ses tu cítil lépe?

To nevim

Jsi spokojený, jak to je, jsi rád, že tu jsi?

Jo
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Analýza odpovědí Tomáše

Z rozhovoru je jasné, že žák občas nerozumí otázce a řeší to buď tím, že se zeptá „co“, i
když otázku slyší nebo odpoví, ale odpovídá na něco jiného než na co byl dotázán.

Ve třídě se cítí vcelku dobře, při práci potřebuje klid. Je zřejmé, že (v důsledku 

dysortografíe) k jeho nejméně oblíbeným předmětům patří český jazyk.

Preferuje práci ve třídě, protože práce se speciální pedagožkou je intenzivnější a 

náročnější v tom smyslu, že s ní probírá problematické oblasti učiva (např. ty, které 

souvisí s percepční nedoslýchavostí -  např. rozlišování měkkosti a tvrdosti a délky 

hlásek).

Mezi nejoblíbenější předměty žáka patří tělesná výchova -  zde má žák možnost 

realizovat své nadání na sport a dobře vyvinutou hrubou motoriku.

3.2.1.2 Integrace z pohledu spolužáků Tomáše

Autorka provedla řízený rozhovor s 12 spolužáky Tomáše. (2 žáci v době rozhovoru 

chyběli). Rozhovorem se snažila zjistit, jak spolužáci integrované dítě vnímají, zda 

s ním kamarádí, co na něm oceňují, zda jsou schopni se vcítit do jeho role, co jim na 

něm vadí. Dále se snažila vyzkoumat, jak by se mohla situace zlepšit (co by mohly 

udělat ony, dospělí na škole i co by měl podle nich udělat sám integrovaný žák). 

Poslední byla snaha určit, do jaké míry byly děti na příchod žáka připraveni (seznámeni 

s odlišností, s jeho handicapem).

Otázka: Co mi můžeš o Tomášovi říci?

1 skupina (třetina dětí) vnímá, že se Tomáš nesoustředí.

„N a půl neslyší a na půl nedává pozor (zneužívá toho).“

„Třeba že něco udělá dobře a potom to škrtne a udělá to blbě. N esoustředí se.“

„On to nevním á. Není to sluchátkama, nedává pozor.“
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„Přál bych si, aby Tom áš dával pozor, když paní učitelka něco řekne, on to neslyší nebo když ňáký děti 

čtou hodně nahlas tak říká „Co“ “

Další 4 žáci (třetina dětí) nehovoří o nesoustředěnosti, ale čistě o tom, že Tomáš špatně 

slyší.

„Vždycky když pani učitelka něco řekne, tak to musí říct eště jednou, protože Tomáš toho moc neslyší, 

protože má ty naslouchátka.“

„A pořád se ptá. No protože špatně slyší“

„Oni si ňáký děti myslí, že mu to v hlavě trochu přeskákalo a já  si to myslim jinak, že je  to tim , že m á ty 

sluchátka“ (na další otázku autorky, zda je  něco špatně, když m á žák naslouchadla dítě odpovědělo „Ani 

ne“)

„On jako  chodí ve čtvrtek na doučování, protože vždycky něco nechápe.“

Co se týče sluchového handicapu, 4 děti (25%)jej chápou jako příčinu zvláštního 

chování Tomáš a z části i jako problém.

„Jo, nekamarádí se, děti se mu smějou, že jako ... že trochu, moc neslyší teda.“

Poslední typ odpovědí (3 děti) se soustředil na to, že dětem vadí, že se Tomáš často ptá 

„Co“ a nedává pozor. Nevnímají ale, že by učitelka věnovala Tomáš větší pozornost 

jemu než jim.

„Ne, ale trochu mi to vadí, protože on furt říká „co, co, co“

„Aby Tomáš dával pozor, když paní učitelka něco řekne, on to neslyší nebo když ňáký 

děti čtou hodně nahlas tak říká „Co

Jako vvrazný charakterový rys Tomáš poukazují 3 děti na jeho „zlobivost“, ti. nekázeň. 

Tu autorka chápe, stejně jako nesoustředěnost jako projev ADHD. Tyto projevy jsou 

podle autorky spojeny i se snahou žáka přitáhnout na sebe pozornost (s egocentrismem).

- 122-



D iplom ová práce - Podmínky úspěšné integrace, Anna Šišková

„Že on někdy hodně zlobí a paní učitelka... Že to dělá schválně (No asi ze srandy)“

„Já nevim, on pořád zlobí.“

„Je takovej zlobivější.., Je takovej, když paní učitelka něco řekne, on to hned neudělá, 

musíte mu to říct několikrát.“

Otázka: Chodíš s Tomášem do kroužku / navštěvujete se doma / hrajete si o 

přestávkách / kamarádíte spolu?

Pouze jeden žák odpověděl, že se spolu kamarádí. 4 žáci odpověděli, že ne.

Otázka: Co se od Tomáše můžeš dozvědět / naučit? V čem je výhoda, že s tebou 

chodí do třídy?

5 dětí neumělo odpovědět, že řekli, že neví. Podle 3 dětí se nedoví od Tomáše nic že 

nebo to není dobře (že s nimi chodí do třídy).

Třetina dětí (4) odpověděla, že s ním kamarádí nebo že je vtipný

„Je výhoda, někdy je  tak trochu zábavnej.“

„No dělá i někdy srandu“

„Protože je  to dobrý kam arád“

2 děti berou jako výhodu, že díky Tomášovi mohou lépe porozumět danému handicapu

„Dozvědět, že, jako že řekne jako jak  to je  s těm a sluchátkam a, právě jako  že řekne, jak  to je , jak  to 

dostal“

„Že víme, že je  nepříjem ný m ít sluchátka“

Otázka: Co ti na Tomášovi vadí?

5 dětí odpovědělo, že jim vadí Tomášova nekázeň, tj. že svými projevy Tomáš 

odpoutává pozornost ostatních dětí od práce ve třídě.
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„Protože paní učitelka třeba něco říká dvakrát, on to Tomáš neslyší, já  se potom spletu a kvůli tomu 

dostanu horší znám ku“

„On skáče a blbne“

„On nás furt provokuje a různě strká“

„Zlobí. No, von to, zase už i v první třídě a pořád skákal s klukam a do stanu, se rvali“ (pozn. autorky -  

děti m ají ve třídě dětský stan)

2 děti chápou jako problém to, že se špatně učí.

„Problém , že je  jako  že moc dobře se neučí.“

„No trošku se špatně učí, ale..“

3 dětem vadí, jak již bylo řečeno, že se stále ptá, (viz výše)

Otázka: Co vám o Tomášovi řekla paní učitelka než přišel do třídy? / Bavili jste se 

o tom?

Autorka se snažila dotazem zjistit, jak byly děti připraveny na Tomáše ze strany 

učitelky. 4 děti odpověděly, že jim nic paní učitelka neřekla nebo že se o problému 

nebavily, 2 děti, že ano.

Je třeba ale upozornit na to, že polovina třídy chodila s Tomášem do školy už dva roky, 

pouze jedna půlka Tomáše neznala (třída vznikla spojením dvou tříd).

Otázka: Jak se podle tebe cítí Tomáš ve třídě?

Odpověděla třetina spolužáků, že neví, 2 že „moc dobře ne “ a další třetina, že vcelku 

dobře („ Podle mě se cítí dobře “)

Otázka: Co by podle tebe chtěl Tomáš na třídě změnit?

4 spolužáci (třetina) nevěděli, jak odpovědět. Ostatní spolužáci se vyjadřovaly
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především ve smyslu k výsledkům nebo k učivu.

„A by nedostával žádný blbý znám ky“ (2 žáci)

Další 2 děti uvažovaly o nižších nárocích a o absenci českého jazyka. To autorka 

odůvodňuje Tomášovou poruchou dysortografíí. (ve třídě jsou ale ještě 4 žáci, kteří 

společně s Tomáš dochází lx týdně ke speciální pedagožce na speciální nápravová 

cvičení z ČJ)

„Třeba vyu čovací hodiny, aby nebyl českej jazyk“

„Asi učitelku, protože (jm éno) byla tak hodná, že  nás m oc jako nenaučila“

Podle 2 dětí by se chtěl Tomáš zbavit naslouchadel.

„A si jo , aby nem ěl ty naslouchátka“

Otázka: Co by mohli udělat dospělí ve škole pro to, aby se cítil dobře?

Pouze jeden žák se vyjádřil k otázce

„On má ještě  souseda, on se s nim vždycky hádá. Takže přesadit.“

Sám soused chápe Tomáš velmi negativně a popisuje: „ve třídě se cítím fajn, ale kvůli 

němu ne“(...). Není normálně... je na hlavu - my něco řeknem, pani učitelka něco řekne 

a on „Co co co“? Není to, že neslyší, je v druhý lavici je hned a paní učitelka to říká 

nahlas.“

Otázka: Co bys mohl(a) udělat ty, aby se Tomáš cítil ve třídě lépe?

odpověděly dvě děti ve smyslu ke sluchové vadě.

„N o já  bysem  mohl m luvit nahlas.“

„Pom oct mu, aby nem ěl sluchátka ani brejle“
C>1
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Z předložených odpovědí dětí je zřejmé, že Tomáše děti berou průměrně -  nepatří mezi 

nejoblíbenější žáky, vadí jim především jeho nesoustředěnost a kritizují i jeho nekázeň. 

Oceňují na něm ale, že do třídy přináší legraci.

3.2.1.3 Integrace z pohledu matky Tomáše

Tato část byla sestavena z informací poskytnutých z dotazníku rodičům, z rozhovoru s 

třídní učitelkou a speciální pedagožkou.

Dotazník rodičům

Rodina se rozhodla využít možnosti integrace Tomáše do běžného typu základní školy 

„pro lepší zapojení dítěte do běžného ž i v o t a Od integračního procesu očekávali 

spolupráci se školou při výuce, problémech atd. “. Konkrétní cíl, který si na počátku 

integračního procesu rodina stanovila bylo, „aby Tomáš ukončil běžnou Z§“. Se školou, 

kterou Tomáš navštěvuje, spolupracuje rodina prostřednictvím „dys-centra a třídní 

u č ite lk y V souvislosti se zajištěním vhodných podmínek hovoří matka o pomoci ze 

strany ředitele školy („konkrétně šlo o výběr vhodného třídního učitele a primárně o 

možnost přijmout žáka se SVP do běžné školy“). Třídní učitelka s rodinou 

Spolupracuje při řešení problémů . Podpora je podle matky zajištěna i ze strany 

pedagogicko-psychologické poradny, která „se podílí na kontrole zvládání běžné ZŠ“.

Podle matky by měl mít třídní učitel takové předpoklady, které se pojí k handicapu 

Tomáše -  tedy „příjemný hlas, srozumitelnou řeč a klidné vystupováníK problémům 

v souvislosti s integrací v běžné škole podle rodiny sátím  nedošlo“.

3.2.1.4 Integrace z pohledu učitelky Tomáše

Informace o tom, jak třídní učitelka Tomáš vnímá integraci (obecně i ve vztahu ke 

sledovanému žákovi), vznikly na základě řízeného rozhovoru a dotazníku pro třídní 

učitele integrovaných žáků.
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Autorka rozděluje poskytnuté informace na dvě části -  první se týká integračního 

procesu obecně. Druhý oddíl popisuje situaci ve vztahu k Tomášovi.

Základní údaie o třídní učitelce 

Věk: 39

Délka pedagogické praxe: 21 let 

Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské

Názory učitelky na integraci obecně

O úspěšné integraci lze hovořit v případě, kdy je „ integrovaný žák v běžném typu třídy 

spokojený a ú s p ě š n ý Přínos integrace pro dítě se specifickými vzdělávacími 

potřebami spočívá vtom, že se „dítě zapojí do práce v běžné třídě“. Samotná 

přítomnost integrovaného žáka podle paní učitelky nemění postoje ostatních dětí 

k odlišnosti.

Co se týče přínosu integrace pedagogovi samotnému a přínosu pozitiv, jde o neustálé 

obohacování: „Učím se stále. Být trpělivější, vždy důsledná, mít větší pochopení pro 

jejich starosti, radosti, hry...“

S odporem rodičů „zdravých dětí“ ve spojitosti s integrací žáka se specifickými 

vzdělávacími potřebami se třídní učitelka žáka zatím nesetkala. Mezi nejčastější 

problémy, se kterými ale přišla do styku, byla ztráta trpělivosti rodičů. „Rodiče občas 

„tento běh na dlouhou trať" nevydrží, ztrácejí trpělivost, zdá se jim, že každodenní 

práce neodpovídá výsledkům.

Postoje učitelky k integračnímu procesu Tomáše

Odpovědi na otázky „Proč jste se jako učitelka rozhodla pro integraci“, „Co jste musela 

zvažovat před přijetím integrovaného dítěte do třídy?“ a „Byla jste na integraci
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připravena nějak odborně?“ Spolu souvisí. Učitelka byla postavena před hotovou věc.

,jták by přijat při řádném zápisu do 1.ročníku (bez rozhodování a zvažování třídního 

učitele). Rok před vstupem do ZŠ se maminka žáka (jméno) radila v PPP se speciální 

pedagožkou (jméno), která přijetí doporučila.“ (pozn. autorky -  speciální pedagožka, 

která integraci doporučila se účastní integračního procesu dodnes -  lx týdně navštěvuje 

školu a pracuje s dítětem individuálně).

Na vhodných podmínkách pro integraci se podílelo vedení školy tím, že zajistilo 

odbornou pomoc speciálního pedagoga, „lx týdně je  v naší škole speciální pedagog, ke 

kterému Tomáš dochází. Rodiče nemusí s dětmi docházet jinam. Speciální pedagožka je  

se mnou i maminkou v úzkém kontaktu“. Rodiče se podle učitelky podílí na integraci 

tím, že s Tomášem provádí ,Jcaždodenní domácí přípravu a dělají s Tomášem speciální 

cvičení na G /‘ Postoj rodičů je zároveň ovlivněn složitou rodinnou situací. 

„Doporučovala bych více samostatnosti, důslednosti a vedení žáka k zodpovědnosti.“

Vzdělávání Tomáše se řídilo cíli, které stanovovala třídní učitelka spolu se speciálním 

pedagogem. Cíle jsou vytyčeny v individuálním vzdělávacím plánu, na jehož tvorbě se 

podílela třídní učitelka spolu se speciální pedagožkou.

Mezi metody, které uplatňuje učitelka specificky při práci s integrovaným dětem, patří 

speciální cvičení na rozlišování krátkých -  dlouhých samohlásek a tvrdých a měkkých 

slabik“. Tomáš je hodnocen odlišně od zbytku třídy v ČJ -  „jedná se o mírnější 

klasifikaci (která je  ale stejná jako u ostatních integrovaných dětí) “.

Jako k om p lik ace  při v y u čo v á n í vnímá učitelka nesoustředěnost. „ Vidím to zároveň 

jako velký problém do budoucnosti. “ Další problémy vznikají při samostatné práci, kdy 

žák nepochopí zadání.

Autorka se domnívá, že učitelka vede svým metodami děti ke spolupráci a k přijetí

Tomáše. „ Vysvětlili jsme si, že má sluchadla a že musí sedět ve druhé lavici. Vedeme se

vzájemně, děti mají velké pochopení pro obtíže druhého. Žák si svým chováním často

situaci ztěžuje. Rozčiluje děti svým chováním a provokuje je. Domnívám se ale, že to
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souvisí s těžkou životní etapou a složitými vztahy mezi rodiči

Vztahy mezi Tomášem a jeho spolužáky učitelka nevnímá jako nejlepší, ale integrace 

dítěte do běžné školy považuje vzhledem k postižení za úspěšnou. Pro to, aby byla 

integrace úspěšnější hovoří učitelka o nutnosti rodinného zázemí. „ Tomáš potřebuje 

klidné rodinné zázemí, důslednost a pevné (jasné) vedení ze strany matky. “ O funkci 

asistenta neuvažuje, protože ho není potřeba.

3.2.1.5 Kooperace učitel -  třída - Tomáš

Při pozorování se autorka zaměřila na aktivitu žáka při vyučování a o přestávce

V hodině sledovala především to, jak Tomáš spolupracuje s ostatními dětmi, učitelem i 

jak pracuje při samostatné činnosti.

Co se týče přístupu učitelky obecně, používá principů individualizace a diferenciace. 

Dle názoru autorky je učitelka klidná, má přirozenou autoritu, dokáže udržet kázeň a 

vést děti k aktivitě. Využívána je diskuse v kroužku (především na začátku dne) -  zde 

má každé dítě možnost vyjádřit svůj názor a postoj.

Kooperace je využívána především ve skupinové práci, kdy děti pracují ve skupinách. 

Skupiny jsou vždy fixní (využívá se organizace žáků na základě zasedacího pořádku). 

Při práci ve skupinách se Tomáš často neúčastní, spoléhá se na práci ostatních členů 

skupiny. Tomáš také při skupinové práci nedává pozor čije  prvním, kdo začne zlobit a 

„stahovat“ s sebou i ostatní děti. Pokud si děti stěžují na to, že někdo zlobí, učitelka se 

snaží, aby si problém vyřešily samy: Jfc’zlob se, a le je  to práce vaší skupiny, nemohu 

do toho zasahovat

V samostatné práci Tomáš naráží na problém nepochopení zadání, učitelka mu proto 

musí vysvětlit zadání jinými slovy. Učitelka se stále přesvědčuje, zda děti chápou co 

mají dělat, většinou vyzve nějakého žáka, aby zopakoval, co se od nich žádá

Co se týče časové organizace učiva, učitelka dělí hodinu na kratší dílčí úseky a využívá
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i dělení hodiny na delší celky spojované tematickými projekty. Nestihne-li dokončit 

s dětmi aktivitu v jedné hodině, věnuje dokončení čas v další hodině.

Když Tomáš začal vzdorovat tím, že nechtěl plnit zadaný úkol, učitelka ho nechala být, 

nenutila ho zúčastnit se ,J)obře, nemusíš se zapojit, zůstaň sedě t. Tomáš se pak připojil 

k dětem během aktivity.

Učitelka hodnotí v průběhu hodiny slovní pochvalou, evaluaci práce ve skupinách řeší 

soutěží (splní-li skupina správně úkol, vybarví si část obrázku -  je-li postupem času 

obrázek vybarven celý, získá celá skupina odměnu). Děti jsou hodnoceny klasickým 

známkováním -  mírněji jsou klasifikováni žáci se SVP (včetně žáka Tomáš) v českém 

jazyce. Hodnocení provádí učitelka i na konci vyučování, kdy shrne, co se dětem 

povedlo. I děti mají prostor se k tomu vyjádřit.

O přestávkách autorka nezaznamenala, že by se žák Tomáš více separoval od třídy. 

Tomáš tráví přestávky hraním si s hračkou, pozorováním ostatních či zapojením do her 

celé třídy (skákání gumy či podobných her, které většinou iniciují dívky).

Autorka se domnívá, že učitelka splňuje všechny podmínky ktomu, aby integrace 

Tomáš probíhala úspěšně.

3.2.1.6 Integrace z pohledu vedení školy

Informace o tom, jak vedení školy vnímá integraci obecně vznikly na základě dotazníku 

pro ředitele školy. I když nejsou názory ředitele zaměřeny na Tomáše konkrétně, 

autorka je uvádí, protože se domnívá, že vedení školy se podařilo vytvořit atmosféru,

která je příznivě nakloněna integraci.

Základní údaie o řediteli_ško]y 

Věk: 44

Délka pedagogické praxe: 20 let 

Délka ředitelské praxe: 15
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Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské

ze 

není

Dotazník řediteli školy
Ředitel se rozhodl pro integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami do 

běžné školy z toho důvodu, že Jntegrace oslabených, postižených „ lidí se zvýšenou 

potřebou pomoci druhých, je  elementárním projevem kulturnosti. Ochoty většiny 

investovat, zabývat se slabšími atd. “

Na otázku v čem vidí pozitiva integrace odpovídá, že: ,JSlovo integrace evokuje to, 

my „nepostižení“ se laskavě uvolujeme pomoci slabšímu a že to vůbec n 

samozřejmé, že budeme zvažovat, zda nás nebude náhodou otravovat, zdržovat, jestli 

náhodou „nesmrdí“ atd.. Nerad používám slovo integrace, na kabinet spec. pedagoga 

jsme záměrně dali cedulku „kabinet rozšířené péče“ -  to vystihuje situaci: je  tu někdo, 

kdo se intenzivně, dlouhodobě, profesionálně věnuje těm, kteří potřebují více péče než 

ostatní, popř. jinou specifickou péči. Za zhoubné považuji mluvit především před dětmi 

vžitou terminologií: je  dyslektik, je  integrovaný a td “ Integrovaný žák je přínosem pro 

žákovskou skupinu/třídu díky pěstování tolerance k jinakosti.

Před přijetím každého dítěte ředitel zvažuje společně s učiteli především možnosti 

vzhledem k charakteru problému a stanovuje odhad, zda může škola účinně pomoci

zkušenostmi, vybavením atd.

Vhodný učitel, který je schopen integrovat dítě se specifickými vzdělávacími 

potřebami, je podle ředitele ten, kdo je „teoreticky vzdělán, zná charakter problému, má 

instrumenty pro přímou práci, má mít většinou stálou intenzivní podporu odborníka 

z oboru (psychologa, psychiatra, spec. pedagoga). Dále by měl být tolerantní, měl by 

mít zkušenost z kulturní části Evropy, schopnost a ochotu učit rodiče žáka jak učit, 

pracovat s dítětem, schopnost kontinuálního mravenčího nasazení s nejistou vidinou

výsledku... “
Integrační proces na škole je podporován speciálním pedagogem na */2 úvazku,
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individualizované speciální péče je celkem asi 10 hodin týdně.).

Ve spojitosti s problémy při integračním procesu hovoří ředitel o důležitosti 

spolupráce s rodinou. Setkáváme se s klasicky malým efektem u rodin se sociálními 

problémy, nezájmem rodičů, problémy rodičů v zaměstnání, alkoholické rodiny, 

nespolupracující rodiny obecně - zde je  efekt naší intenzivní dlouhodobé práce mizivý, 

protože n e n í  péče podporována rodinou z různých shora uvedených důvodů.“

Problém spolupráce školy s rodinou řeší vedení prostřednictvím speciálních programů. 

Angažujeme je  do spec. reedukačních programů, učíme je  pracovat s dítětem, 

angažujeme je  do nápravy ve škole“ Spolupráci s třídními učiteli integrovaných žáků 

hodnotí ředitel „vesměs velmi dobře, integrujeme dlouhodobé, jde o dlouhodobý proces 

sbližováni pohledů a získáváni zkušeností.“ Na otázku, zda se ředitel domnívá, zda 

Škola splnila všechny podmínky pro to, aby učitel se svou integrační tendencí uspěl 

odpovídá .. Učitel asi obecně nemá silné integrační snahy, záleží na osobnosti a 

motivaci, ta dnes chybí, i když má podporu a podmínky, je  zde více faktoru, možnost 

ohodnotit finančně atd - p r á c e  svíce integrovanými dčtmi ve tfídě je  velmi náročná. 

Demotivujícije nízký efeh u řady dětí i po dlouhodobé integraci z důvodu nepodpory a 

neporozumění rodiny. “

3.2.1.7 Odborná pomoc

Podpůrné služby využívané v současnosti

■ Herní terapie: (v rámci práce se speciálním pedagogem i v rámci

■ zájmové činnosti)

■ Pomoc: PPP
■ Speciálně pedagogická: surdopedická -  SPC Žitná - (ale speciální 

pedagožka a třídní učitelka se domnívají, že bez využití)
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Speciální pedagog

Základní údaie o speciální pedagožce 

Věk: 47

Délka odborné praxe: 27 let

Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské

Speciální pedagožka pracuje lx  týdně na základní škole, kde je mimo jiných dětí 

integrován i Tomáš, dále pracuje v pedagogicko-psycho logické poradně a v neziskové 

organizaci „Dys-centrum“.

Informace o tom, jak speciální pedagožka vnímá integraci Tomáš vznikly na základě 

řízeného rozhovoru.

Přínos integrace pro dítě se specifickými vzdělávacími potřebami má podle

speciální pedagožky „4 úrovně: dítě -  vrstevníci — učitel -  rodiče. Integrace je  důležitá 

pro dítě samotné konkrétně pro jeho sebepojetí, spolužáci přináší přirozené vrstevnické 

prostředí. Pro rodiče je  mimo jiné důležitá i dostupnost školy“. Pro ostatní děti je 

integrace přínosná tím, že ,/ozvíji toleranci, připravuje na odlišnost (a vede k je jí 

akceptaci), rozvíjí empatii, podněcuje vzájemnou pomoc, působí na vznik zdravého 

jádra (prosociální vztahy ve třídě namísto segregace)“.

Na integrační proces mají vliv podmínky „materiálně-technické (pomůcky atd.), 

personální (osobnost učitele, teoretická příprava, didaktické postupy) i celková 

atmosféra školy (sem patří i odolnost školy vůči předsudkům okolí) “. Mezi opakované 

problémy při integračním procesu patří „míra a ochota rodičů účastnit se procesu

edukace“.

Podle speciální pedagožky byly integraci žáka Tomáš vytvořeny následující 

podmínky. „ V e d e n í  školy projevilo pochopení a vhled do problému a vytvořilo zázemí 

a podmínky pro třídního učitele, zajistilo speciálního pedagoga a pomůcky“. Ze strany
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rodičů je do budoucnosti třeba zkvalitnit oboustrannou komunikaci ( Je  třeba více 

kontaktů z jejich strany“). Matka s dítětem doma pracuje, ale „hodně mu ulevuje. Tomáš 

by měl bát veden d ů s le d n ě jiTomášovo chování plyne i z rodinné anamnézy. Vliv 

rodinných problémů se podle speciální pedagožky odráží i v tom, že „Tomáš nevyužívá 

klubu pro integrované děti. Jedná se o víkendové akce pořádané školou. Cílem je, aby i 

tyto děti zažily úspěch, aby někam patřily .

S třídním učitelem probíhá velmi „dobrá spolupráce bez o b t í ž í Odborná pomoc byla 

zajištěna SPC v Žitné, poskytly podklady klVP i možnost konzultace v případě 

potřeby“.

V průběhu integračního procesu se cíle, ke kterým se směřuje ve vztahu k Tomáš

odvíjí od možností a individuálního vývoje žáka. „Cíle stanovuje zpráva SPC a 

psycholog (diagnostika od nich popisuje aktuální úroveň vědomostí, znalostí, 

dovedností a schopností) a výsledky vyšetření jsou limity podkladu I V P IVP má Tomáš 

již od první třídy.

Dosavadní průběh integrace

V I třídě probíhalo vše bez větších problémů. V průběhu 2. třídy došlo k větším 

problémům na základě sluchové poruchy, výraznější identifikace „předčasné puberty“ 

(opozičního chování) i na základě přibývajících nároků ve vyučování (délka, di, ti, ni, 

spodoba), žák začal nosit brýle. Následkem percepční nedoslýchavosti se začala silněji 

projevovat dysortografie.

Ve 3 třídě intelektem problémy zkompenzoval. Dochází k chybovosti, ale ta je  

v sociálně únosné rovině. Specifické jevy má žák zvládnuté (problémy souvisí hlavně se 

sluchovou vadou a popsaným osobnostním dispozicím). Žák má výsledky hlavně při 

individuální práci, kde reaguje bystře (naučí se to, co si může logicky zdůvodnit a kde 

může uplatnit logiku). Ve třídě se setkáváme s vyšší chybovostí, ale z hlediska intelektu

je  vše v pořádku.
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Problém nesoustředění plyne z lehké mozkové dysfunkce (ADHD), která má souvislost 

s opozičním chováním, neochotou diskutovat, nezájmem, hledáním úniku. I při jasném 

vymezení Tomáš zkouší, zda pravidla platí. Dalším problémem je  nepochopení zadání 

(neporozumění otázce). “

3.2.1.8 Závěr

Speciální pedagožka vyjádřila, že úspěch integrace je „u každého naprosto individuální 

- jd e  o začlenění do vrstevnické skupiny podle reálných možností integrovaného dítěte. 

Integrace Tomáše z hlediska sociální úrovně probíhá úspěšně. Problémy, které 

v průběhu vzdělávání vznikají, plynou z osobnostních dispozic žáka (opoziční 

chování...). Z hlediska sluchového handicapu probíhá vše bez problému -  Tomáš se 

úspěšně zapojil do třídy i do života školy.

3.2.2 Nicole

Kasuistika je sestavena na základě informací sestavených z těchto zdrojů:

■ Pozorování činností žákyně v hodině a o přestávce

■ Dotazník rodičům

■ Dotazník a řízený rozhovor s třídním učitelem (zároveň speciální pedagog)

■ Rozhovor s žákem

■ Rozhovor se spolužáky

■ Individuální vzdělávací plán

■ Zpráva ze speciálně pedagogického vyšetření (příloha č. 9)

■ Zpráva z psychologického vyšetření
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Základní údaie o Nicole

- Věk: 12 let

■ Ročník: 4
■ Třída, kterou Nicole navštěvuje má celkem 19 dětí (z toho 6 dívek a 13 

chlapců). Počet integrovaných dětí: učitelka uvádí 2 (Nicole a 1 žák se SPU 
a ADHD). Ve třídě jsou ale ještě 2 cizinci (chlapci z Číny, kteří jsou ve třídě 
teprve krátce) a chlapec s diagnózou elektivního mutismu a s psychickými 
problémy.

■ Škola sídlištního typu, kterou v centru Prahy, kterou Nicole navštěvuje má 
celkem 468 žáků, z toho je integrovaných 5 dětí (diagnóza: sluchové, 
tělesné a kombinované postižení)

■ Diagnóza: porucha řeči, dysortografie, mentální retardace

■ Závěry zpráv: Jde o děvče s těžkou expresivní poruchou řeči a celkově 
nerovnoměrným psychomotorickým vývojem. Úroveň projevu 
v percepčních oblastech je podprůměrná. Ve všech oblastech čtení, psaní a 
matematické dovednosti lze konstatovat zjevné problémy a nerovnoměrný 
výkon. Kognitivní kapacita odpovídá pásmu hraniční intelektové 
výkonnosti (nerovnoměrně až pásmo lehké mentální retardace). Děvče 
vyžaduje mimořádně intenzivní individuální péči, nezbytná je hlavně 
intenzivní péče logopedická a speciálně-pedagogická.

■ IVP -ano (redukce učiva)
■ Materiální vybavení třídy: klasické uspořádání lavic, pomůcky a 

materiály, které Nicole využívá ve škole i doma jsou učebnice a pracovní 
sešity, které používá IV.A, čtecí okénko, skládací abeceda, bzučák, 
čtenářské tabulky, dyslektické čítanky, počítačové výukové programy, 
mačkadlo, grafomotorické sešity, volné papíry na nácvik, tornádo, korektor, 
logopedická čítanka a knihy s říkadly k nápravě řeči.

■ Spolupráce s rodiči: hodnocena třídní učitelkou jako velice dobrá 

Osobní anamnéza
„ Nicole se narodila v roce 1994. Ve školním roce 2004/2005 ukončila 3. ročník 

speciální školy pro děti s poruchami řeči, kde byla dobře adaptována. V rámci možností 

daných kognitivní kapacitou a limity podmíněnými specifickou poruchou řeči ukončila

3. třídu s hodnocením: prvouka 3, matematika 3 a český jazyk byl hodnocen slovně.
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Rodiče se rozhodli, že dívka bude pokračovat ve studiu ve 4. třídě v běžné základní 

škole. Nicole dobře spolupracuje se spolužáky i učitelem, v úkolové situaci patrné 

známky vyšší tenze, vnitřně nejistá. U Nicole dělá stále problémy artikulace - 

artikulačně trvá lehká dyslalie, významně je  snížena verbální plynulost. “ (z IVP, který 

byl vytvořen třídní učitelkou/speciální pedagožkou) “

Rodinná anamnéza

■ Věk rodičů: matka - 33

■ Vzdělání rodičů: matka - středoškolské

■ Povolání rodičů: matka - podnikatelka

■ Sourozenci: 2 (nevlastní dvojčata, které má matka s novým přítelem)

■ Zázemí: dle názoru učitelky bez problému (otec Nicole s matkou a dcerou 
pravděpodobně nežije, matka má nového partnera).

■ Veliká pomoc i ze strany babičky 

Informativní profil

Informativní profil žáka stejně jako souhrnná charakteristika žáka jsou sestaveny na 

základě rozhovoru s tndm učitelkou / speciální pedagožkou.

Oblast Popis

Fyzická Průměrná až podprůměrná (lehká dyspraxie)

Duševní, citová a sociální Podprůměr - nevyzrálost

Smyslová V normě

Jazyková Značně podprůměrná - opožděný vývoj řeči (cca na úrovni 7 let 

vývojového věku), lehká dyslalie

Jiná Značně podprůměrná intelektová oblast (lehká mentální retardace)
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Souhrnná charakteristika Nicole

Matematika / logické 

myšlení

Značně podprůměrná

Jazyk / Komunikace Značně podprůměrná

Motorika (jemná -  hrubá) Jemná - v  průměru; hrubá - podprůměrná

Sluch, zrak, jiné V normě

Na čem lze stavět Snaha o výkon, ochota spolupracovat, spontaneita, pečlivost, 

neagresivní chování

3.2.2.1 Integrace z pohledu Nicole

Rozhovor s žákyní

Rozhovor probíhal v klidném prostředí po 4 dnech autorčiny návštěvy školy

Co máš nejraději za předmět?

Ten D V -  dramatickou výchovu.

A proč?

Protože si hrajeme a ňáký soutěže.

Aha, děláte soutěže. A jaký předmět máš naopak nejmíň ráda?

Nejmíň češtinu, matiku.

Dokážeš říct proč? Nebaví tě nebo ti tyto předměty připadají těžké?

Nebaví a angličtina mě nebaví.

Na koho se ráno nejvíc těšíš, když jdeš do školy?

Na Marínu

A chodí k tobě někdy Marína domů? Hrajete si?

Ne, protože bydlím  v Praha 4.

Máš ráda paní učitelku?

Jo.

Chodíš na všechny předměty, viď?
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Hm

A ty jsi tady nová -  co si myslíš o téhle třídě? Co se ti tu líbí?

Ty obrázky

Je ti s dětmi ve třídě dobře nebo by si byla raději s jinou třídou, třeba s tou, kam jsi chodila minulý 
rok?

Tuhle

A co bys ráda změnila na dětech ve třídě?

Aby na mě byly hodný.

Myslíš, že na tebe nejsou všichni hodný? A kdo?

Vláďa a Tonda.

Proč tě zlobí Vláďa a Tonda?

Nevim

Co si myslíš o Martinovi? (pozn. autorky -  chlapec, u kterého se projevuje elektivní mutismus)
Že zlobí

Myslíš si, že je dobře, že je s vámi ve třídě?

Jo, protože je  chytrej.

A co říkáš na to, že nemluví

Protože je  nemocnej

A co si přeješ, aby dělal Martin jinak?

Aby nebil děti.

Proč myslíš, že je bije?

Nevim. A někdy říká prostý slova na pani učitelka ve třetí třídě

Co děláš o přestávce

Jdeme s Marinou a Kájou do bufetu.

Analýza odpovědí Nicole

Z rozhovoru je podle autorky zřejmé, že se po 3 měsících žákyně cítí ve třídě dobře 

našla si kamarádky se kterými tráví přestávky. Kamarádství se ale realizuje pouze ve 

školním prostředí, Nicole nebydlí v blízkosti školy. Je patrné, že (v důsledku
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opožděného vývoje řeči a problémů v matematice) k jejím nejméně oblíbeným 

předmětům patří český jazyk, anglický jazyk a matematika.

Mezi nejoblíbenější předměty žákyně patří dramatická výchova -  (pozn. -  škola se řídí 

vzdělávacím programem Obecná škola) - zde není žákyně stresována učebními nároky a 

má možnost zde relaxovat.

3.2.2.2 Integrace z pohledu spolužáků Nicole

Nicole má 18 spolužáků, z toho jsou 2 cizinci a nerozumí ještě dostatečně česky, 

rozhovor s nimi proto nebyl proveditelný. Další dvě děti (integrované děti) autorka 

rovněž sledovala a prováděla s nimi tudíž rozhovor jiný než jako se spolužáky 

(rozhovor pro integrované děti). 3 děti v době rozhovoru chyběly.

Autorka provedla řízený rozhovor s celkem 11 spolužáky Nicole.

Otázka: Co si děti o Nicole myslíš?

Na otázku odpovědělo 7 dětí pozitivně, děti charakterizovaly Nicole jako milou a 

hodnou

„Je hodná“

„No, je  dobrá“

Některé děti se zároveň vyjádřily k tomu, že je nová a tišší než ostatní. (2 děti)

„no prostě je  ještě  hodně moc jako Martin, je  taková tichá a takový to ...  že  je  sam a...samostatná 

s kamarádkami se m oc nebaví. Je to asi tím , že  je  nová. Kdyby tady byla už jako m y od první třídy tak by 

se m ohla jako s námi víc skamarádit“

„Je taková tichá, hodná“

1 dítě neodpovědělo, 1 žák řekl, že mu nevadí.
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„N evadí m i“

Otázka: Chodíš s Nicole do kroužku/navštěvujete se doma/kamarádíte spolu?

Na dotaz odpověděly kladně 2 největší kamarádky Nicole ze třídy. 4 žáci řekli, že ne 

(chlapci) a ostatní děti se nevyjádřily.

„N ikolka je  hodná kamarádka“

Otázka: Co se od Nicole můžeš dozvědět / naučit? V čem je výhoda, že s tebou 

chodí do třídy?

3 žáci řekli, že neví. 4 žáci se k dotazu nevyjádřili. 4 žáci uvedli, že je výhoda, že je 

s nimi Nicole ve třídě (buď čistě proto, že je ve třídě více dívek nebo z důvodů 

kamarádství.)

„No asi že  ji tady m ám e jako m ezi holkama novou, aspoň není víc kluků“ (odpověď chlapce)

„Je dobře, že je  tady, protože, já  nevim , můžem se kamarádit s v íce dětm a“

Otázka: Co vám o Nicole řekla paní učitelka než přišla do třídy?

5 dětí odpovědělo, že nic. 2 děti uvedly, že jim řekla, že přijde nová žákyně. Ostatní děti 

(4) se k otázce nevyjádřily.

„O N ik olce nic“

„Že přijde někdo novej“

Před příchodem Nicole do třídy učitelka děti nijak neupozorňovala, sdělila jim pouze 

že k nim přijde nová žákyně.

Otázka: Jak se podle tebe cítí Nicole ve třídě?

Podle 3 dětí se Nicole ve třídě třídí dobře. Děti nevnímají, že by jí někdo ubližoval 5 

dětí řeklo, že neví, ostatní děti (3) neodpověděly.

-141-



Diplomová práce - Podmínky úspěšné integrace, Anna Šišková

„N evim , asi dobře“

„N e, N ikolku nikdo neprovokuje“.

Otázka: Co by podle tebe chtěla Nicole na třídě změnit?

K otázce se vyjádřilo jen jedno dítě (její nejbližší kamarádka) -  odpověd souvisela 

s faktem, že je Nicole ve třídě nová.

„A si aby se skamarádila s v íce dětma“

Otázka: Co by mohli udělat dospělí ve škole pro to, aby se Nicole cítila dobře?

K otázce se nevyjádřilo 5 dětí, 6 spolužáků uvedlo, že neví

Otázka: Co bys mohl/a udělat ty, aby se Nicole cítila ve třídě lépe?

Na otázku odpovědělo 9 dětí, že neví. 2 děti se nevyjádřily vůbec

Z předložených odpovědí dětí je zřejmé, že Nicole je do třídy začleněná. I když děti 

zmiňují, že je trochu tichá, nesignalizuje to, podle autorky nějaký problém.

Autorka se domnívá, že důvod proč často děti uváděly, že neví nebo neodpověděly nic, 

je ten, že svou pozornost soustředili v dotazech na více výraznějšího žáka (Martina - žák 

s elektivním mutismem). Dalším faktem je i to, že na základě poruch (třída měla být 

dyslektická) děti mohly mít problémy s porozuměním otázek.

3.2.2.3 Integrace z pohledu matky Nicole

Tato část byla sestavena z informací poskytnutých z dotazníku rodičům, z rozhovoru s 

třídní učitelkou.
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Dotazník rodičům

Rodiče se rozhodli využít možnosti integrace Nicole do běžného typu základní školy

z několika důvodů „důvodů bylo více: speciální škola, kterou dcera navštěvovala končí 

5.ročníkem => je  lepší, když se zapojí do běžné třídy v nižším věku. Dítě na ZŠ má více 

možností, jak dále rozvíjet své vědomosti atd.“

Od integračního procesu očekávala rodina, že bude Nicole motivována spolužáky a 

že integrace povede k vyrovnání se s handicapem. ,Myslím, že běžný kolektiv dítěti 

pomůže lépe se vyrovnat s problémy učení, které má a zároveň s psychickými 

problémy“. Konkrétní cíl, který si na počátku integračního procesu rodina 

stanovila bylo, „zvládnout co nejlépe základní učivo (rozumět mu), které se na ZŠ 

vyžaduje. Dále dítě dovést k větší samostatnosti “.

Se školou, kterou Nicole navštěvuje, spolupracují rodiče konzultacemi i dítěti i pomocí 

s učením. „Pravidelně se zajímáme o prospěch dítěte. Sdítětem se pravidelně učíme 

(každý den) “.

V souvislosti se zajištěním vhodných podmínek hovoří matka o pomoci ze strany 

třídní učitelky. Ta přišla s návrhem „možnosti integrace dítěte ve t ř í d ě Učitelka dále 

vypracovala „individuální osnovy pro dítě“ a podílela se na „ivyhledání SPC a zajištění 

vyšetření speciálním pedagogem “.

Podpora je podle matky zajištěna i ze strany speciálnč-pedagogického centra. To

zajistilo speciálně pedagogické vyšetření, vypracování odborného posudku ke 

stanovení míry podpory dítěte.“ Dále SPC zajistilo materiály určené pro žáky speciální 

školy a pro žáky S SPU; zajistili i logopeda a pomohli při hledání soukromého učitele 

na ČJ“.

Učitel, který integruje dítě se SVP by měl „mít především chuť a zájem s takovým 

dítětem pracovat; měl by umět porozumět poruchám učení u těchto dětí; podpořit je “

V souvislosti s integrací v běžné škole se rodiče zatím nesetkali, („zatím s žádnými“)



3.2.2.4 Integrace z pohledu učitelky Nicole

Informace o tom, jak třídní učitelka Nicole vnímá integraci (obecně i ve vztahu ke 

sledovanému žákovi) vznikly na základě řízeného rozhovoru a dotazníku pro třídní 

učitele integrovaných žáků.

Základní údaie o třídní učitelce 

Věk: 48

Délka pedagogické praxe: 20 let 

Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské

Odborná příprava na integraci: studium oboru „Speciální pedagogika“ (specializace 

logopedie)

Názory učitelky na integraci obecné

Cílem procesu integrace je: „Vřazení žáka do běžné populace a pomoc s vyrovnáním 

handicapu, naučit se s handicapem ž í t .  O úspěšné integraci lze hovořit v případě, kdy 

se „dítě naučí s poruchou žít a bere j i  za svou. Uvědomuje-li si ji, netrápí se“. Přínos 

integrace pro dítě se specifickými vzdělávacími potřebami spočívá v tom, že „okolo 

dítěte je  běžná populace, oboustranné působení dětí vzájemně. Učení se tolerance 

přizpůsobení, pomoci, spolužitt. Učitelka nevylučuje, že samotná přítomnost 

integrovaného žáka přispívá ke změně postojů ostatních dětí k odlišnosti. ,Mohla by 

se zvýšit míra tolerance“. Ve spojitosti s přínosem integrace pedagogovi hovoří 

učitelka o obohacení: ,Juiždá pomoc a spolupráce vás obohatt.

S odporem rodičů „zdravých dětí“ ve během integrace žáka se specifickými 

vzdělávacími potřebami se učitelka Nicole setkala „Částečně. Občas se jedná o dotazy 

typu: Nebrzdí moje dítě? Máte dost času na ostatní? Nevěnujete se více integrovanému 

dítěti než našemu dítěti? “

Diplomová práce - Podmínky úspěšné integrace, Anna Šišková
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Mezi nejčastější problémy, se kterými se učitelka setkává, patří „ velké množství 

dokumentace (tzv. papírování)“. Dále je to vysoký počet žáků ve třídě. „Snížila bych 

počet žáků ve třídě“.

Na otázku, zda by se učitelka bránila či nebránila dalšímu integračnímu procesu 

odpověděla: nebránila, protože ctím názor rodičů“. Učitelka se ale vyjádřila i k tomu, 

že není proti tomu, když dítě navštěvuje speciální školu. „ Nejsem proti specializovaným 

zařízením, školám a třídám nebo proti kombinaci a spolupráci“.

Postoie učitelky k integračnímu procesu Nicole

Třída, kterou Nicole navštěvuje, měla být dyslektická. Na dotaz autorky, proč tomu tak

nakonec není odpověděla učitelka ,JVo, to se musíš zeptat paní ředitelky..... “ Pro

pedagožku je to poprvé, co učí běžnou třídu. „Pro mě to je  novinka, protože já  jsem 

vždycky učila v dyslektické třídě. Takže jsem měla v sobě strach „naučíš je  to 

všechno? protože u dyslektický třídy se přece jenom nemusí člověk bát tolerance. 

Může si dovolit víc redukce. “

Učitelka se při rozhodnutí integrovat Nicole přizpůsobila / vyhověla rozhodnutí 

rodičů. „ Vyhověla jsem, rozhodli se tak rodiče; bez pomoci školy a rodičů by tyto děti 

nemohly zvládnout běžnou ZŠ. “ Před přijetím Nicole musela učitelka zvažovat „velký 

počet dětí pro individuální potřeby žáka. “ Asistenta Nicole nemá. „Nicole dochází 

pouze na doučováni domu na procvičováni a fixování učiva; byla bych ráda, kdyby byl 

asistent i přímo ve třídě“.

Na vhodných podmínkách pro integraci se podílelo vedení školy tím, že poskytlo 

fázemi, prostory“. U rodičů učitelka oceňuje ,.pomoc, vstřícnost a vděčnost“. 

Spolupráce probíhá podle učitelky velice dobře, rodiče s Nicole doma pracují každý 

dea „Spolupráce s rodiči je  velmi dobrá. Matka je  v kontaktu s třídní učitelkou (začátek 

školního roku, třídní schůzky, písemně) a Nicole se mimořádně věnuje. Doma s Nicole 

dodělá látku, na kterou ona nemá, všechno s ní doma procvičuje. “
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Odborná pomoc je zajištěna pomoci speciálně pedagogickou poradnou. Pracovníci 

SPC nechodí do třídy, ale přímo do rodiny dívky. „Z  SPC mi sem nechodí, jenom 

telefonicky jsem s nimi v kontaktu, ale chodí do rodiny Nicole. Ona j í  chodí z  toho SPC 

paní učitelka doučovat, pracuje s ní jednou týdně. Chodí na logopedii tam, (nechodí ve 

škole) k jejich logopedce

Do třídy dochází pracovnice pedagogicko-psychologické poradny. ,JC nám do školy 

dochází 1 x za 14 dní paní z poradny. Protože má na starosti všechny třídy, dostane se 

ke mně jednou tak za měsíc. Nebo přijde, když bych j í  žádala.... “

Vzdělávání Nicole se řídilo cíli, které stanovovalo. SPC dalo podklady k vytvoření IVP 

(„pomáhá s tím poradna, samozřejmě mi dává podklady), který si učitelka vytvořila. 

Cíle, učitelka popsala v IVP následovně: „iChci úzce spolupracovat s rodinou, 

konzultovat domácí přípravu v souvislosti s nároky učiva. Prosím rodiče o pomoc při 

přípravě na vyučování na všechny předměty podle rozvrhu. Popřípadě po dohodě 

s třídní učitelkou plnění speciálních cvičení a úkolů. Pro kompenzaci poruch je  velmi 

důležitá spolupráce rodiny. Pokud by tato vzájemná spolupráce nebyla, mohlo by dojít 

k vyřazení z integrace. “

Mezi metody, které uplatňuje učitelka specificky při práci s integrovaným dětem patří

„redukce učiva, práce s názorem, použití pomůcek (tabulky), použití všeho, co vede ke 

splnění úkolu -přehledy, procvičováni

Nicole je hodnocena ,Jclasickou klasifikací (stupnice 1 -  5) na žádost rodičů kteří 

nežádali slovní hodnocení. Když jsem rodičům říkala, že u Nicolky sklouzneme ke 

čtyřkám, protože to se musí odlišit, tak rodiče nebyli proti. Říkali: „dobře, my chceme 

ať udělá běžnou třídu i s tím, že bude mít čtyřky". Je třeba podotknout, že učitelka 

dětem opakuje, že hodnocení není tak důležité jako znalosti, které získají. Říkám jim  

stále, že jsem tady od toho, že jim nemusím dávat ty známky, nemusím jim dávat to 

slovní hodnocení, já  je  chci něco naučit. Naučit je, že se učí pro sebeu. Děti jsou vedle 

známkování hodnoceny i pochvalou a jinými alternativními způsoby „my hrajeme i o
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bonbóny

Práce při vyučování hodnotí učitelka kladně vzhledem k možnostem Nicole. „Ona se

snaží a dobré je  oznámkovat j í  za to, co zvládne, co udělá a ne řešit, že osm příkladů 

neudělala, ale známkovat, že udělala tři a sama. I když má redukci učiva ona s námi 

jede. Neříkám j í  třeba “dneska budeme brát citově zabarvená slova, ale teď 

neposlouchej, Nikolko, to ty nemusíš uměl“, to je  naprostá hloupost. Slyší veškeré učivo, 

ale fixovat u ní jenom to základní, jenom to, co si myslíš, že je  dobrý, je  nutný.“

Autorka se domnívá, že učitelka vede svými metodami děti ke spolupráci a k přijetí

Nicole. „Nic nezakrývám, vysvětluji, děti se učí vzorem, kterým se snažím být“.

Vztahy mezi Nicole a jejími spolužáky hodnotí učitelka velice kladně. „Nicole je  

začleněná, děti j í  berou. Ona je  taková miloučká, nevnucuje se jim. “ Pro to, aby byla 

integrace úspěšnější hovoří učitelka o nutnosti asistenta a spolupráce všech činitelů 

zapojených do integrace: „domluvu a porozumění a vstřícnost všech stran (rodič + žák 

+ škola + asistent + odborníci).

Jak již bylo uvedeno, učitelka není proti tomu, když dítě s mentálním postižením 

navštěvuje speciální školu. Naopak jako speciální pedagožka považuje za vhodné, když 

je dítěti jako je Nicole (tzn. dítě s mentálním postižením) poskytnuta speciální péče. 

„Můj názor totiž je, že já  pro integraci moc nejsem. Já si spíš myslím, aby ty děti šly do 

speciálních škol, když je  tam ta porucha. Ale díky spolupráci s rodiči to o sobě Nicole 

ví, že to nemá „z hůry dáno (rodiče j í  to asi nějak dobře řekli, vysvětlili, možná že i zná 

tu diagnózu mentální retardace) a probíhá to dobře. “

3.2.2.5 Kooperace učitel -  třída - Nicole

Při pozorování se autorka zaměřila na aktivitu záka při vyučování a o přestávce.

V hodině sledovala především to, jak Nicole spolupracuje s ostatními dětmi, učitelem i 

jak pracuje při samostatné činnosti.
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Co se týče přístupu učitelky obecně, používá principů individualizace a diferenciace. 

Po zadání samostatné práce vždy jedno dítě přečetlo zadání, další dítě zopakovalo, co 

mají dělat. Potom učitelka chodila po třídě a kontrolovala jedno dítě po druhém; 

informovala děti o tom, kolik měli k dokončení práce času: „M áteještě 10 minut, měli 

byste mít hotové..., když nestihnete udělat všechno, nevadí...chcipo vás, abyste měly “

Nicole plnila důsledně zadanou práci, nevyrušovala, na podněty učitelky reagovala, její 

aktivity se co do intenzity nelišila od práce jiných dětí.

Co se týče časové organizace učiva, učitelka nechává integrovaným dětem více času na 

vypracování práce než ostatním. Na začátku hodiny vždy dětem sdělí, co se bude dít 

Nestihne-li dokončit s dětmi aktivitu v jedné hodině, věnuje dokončení čas v další 

hodině.

Zajímavá a cenná přišla autorce analýza písemných prací a domácích úkolů. Učitelka 

vždy každému dítěti řekla, co jí na práci potěšilo, kde byla zbytečná chyba, proč tam 

chyba byla, přesvědčila se, že dítě provede opravu na základě správného zdůvodnění. 

Toto slovní hodnocení prováděla učitelka před všemi a vztahovalo se na výkony 

srovnané s dosavadním výkonem jednotlivcům, nesrovnávala je s výsledky celé třídy 

(ty děti získaly známkou, kterou ale nekomentovala). „Nicole, chválím tě, pochopila js i 

zadání a rychle a bez chyby js i pracovala“

Princip kooperace není využíván, práce ve skupinách rovněž ne. Výuka je vedena 

spíše klasicky (frontálním způsobem).

Je třeba ale říci, že učitelka zkoušela z počátku roku alternativní metody, práci ve

skupinách, lavice byly do podkovy atd., ale v rámci toho, jaká třída je ,se tyto praktiky

neosvědčily. Učitelka byla upozorněna i samotnou specialistkou z PPP Tady musím

opatrně na ty alternativní způsoby, právě jak tady byla ta doktorka z poradny, já měla

účko (pozn. autorky - lavice do U). Nefungovalo to, protože děti na sebe viděly, nebyl

z mé strany takový intenzivní oční kontakt a ony se spíš dívaly na sebe. Bylo to pro ně
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něco nového, tak to prostě nevstřebali.... Ta doktorka říkala, když viděla tady tuhle 

třídu: “neexistuje, tady úplně klasicky lavice, (spíš ač se teď odbourává to klasické 

frontální vyučování), tak vy tady jeďte na začátku všichni stejně, na všechny 

přísnost“.... a pak to fakt bylo lepší. “

0  přestávkách se Nicole připravuje na další hodinu, komunikuje se sousedkou i 

ostatními dětmi, svačí nebo jde (minimálně lx denně) se spolužačkami do bufetu.

Autorka se domnívá, že učitelka splňuje všechny podmínky ktomu, aby integrace 

Nicole probíhala úspěšně.

3.2.2.6 Integrace z pohledu vedení školy

Informace o tom, jak vedení školy vnímá integraci měly vzniknout na základě dotazníku 

pro ředitele školy. Ten ale ředitelka odmítla vyplnit s odůvodněním časové vytíženosti i 

toho, že není výchovná poradkyně. Odvolala autorku na zástupkyni ředitelky, ta ale 

dotazník rovněž nedodala.

3.2.2.7 Odborná pomoc

Podpůrné služby využívané v současnosti

■ Speciálně pedagogická a psychologická péče: Speciálně pedagogické 
centrum při Speciálních školách pro žáky s více vadami

■ Fakultní Thomayerova nemocnice (klinická psychologie -  ambulance)

■ Přímá individuální práce se žákem: 1 x týdně 20 minut po vyučování 
(pondělí nebo pátek)

■ Logopedická péče

3.2.2.8 Závěr

1 přes nastíněný názor učitelky na integraci mentálně postižených dětí považuje
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integraci Nicole za úspěšnou. Integrace je úspěšná a to hlavně díky spolupráce rodiny, 

školy a odborné pomoci. „U Nicole se s tim třída vyrovnala. Integrace je  úspěšná... 

rodina je  vstřícná, funguje naprostá spolupráce (trojlístek rodina-žák-škola) je. Důležité 

je  se vzájemně tolerovat, pomáhat si a najít tu odbornou pomoc. Dá se říct, že integrace 

probíhá asi tak nejlíp, jak to v téhle třídě jde, v rámci možností, určitě“.

Při stávajícím stavu není autorce jasné, jak může učitelka tolik dětí se SVP zvládat (z 19 

dětí je ve třídě 1 mentálně retardovaná dívka, 1 chlapec se silnými projevy SPU, 1 

chlapec s elektivním mutismem a psychickými problémy, který ovšem díky 

nespolupráci matky nemá vypracován IVP a není uznán za integrovaného. Vedle těchto 

žáků jsou dva již zmiňovaní cizinci.) Celkový počet dětí se SVP tak tvoří čtvrtinu 

celkového počtu dětí ve třídě.

(Poslední zprávy získané 2 měsíce po návštěvě autorky ve škole jsou, že ředitelka 

abdikovala a učitelce se podařilo získat peníze na asistenta, kterého v současné době 

shání).
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3.3 Závěr praktické části

Na základě dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo celkem 51 respondentů (v tom: 

18 učitelů; 11 ředitelů škol; 8 asistentů ID a 14 rodičů ID), sestavila autorka typologii 

jednotlivých zkoumaných souborů.

3.3.1.1 Typologie jednotlivých zkoumaných souborů

Učitel

Typickým učitelem integrovaného žáka ve zkoumaném souboru je žena ve věku 45 let 

s vysokoškolským vzděláním s 201etou pedagogickou praxí. Učí na 1. stupni ZŠ a ve 

třídě má 1 integrované dítě.

■ důvod integrovat nebyl její volbou (dítě bylo ve škole; pokyn přišel od 
vedení školy na základě návrhu odborníka z PPP či SPC)

■ za největší přínos integrace považuje ve vztahu k žákovi se SVP jeho 
osobnostní vývoj (v kolektivu zdravých vrstevníků) a ve vztahu ke 
spolužákům zase rozvoj tolerance

■ největší problém integrace jsou negativní postoje spolužáků (získané od 
svých rodičů), nedostatečná spolupráce s rodiči integrovaného žáka, 
celkovou zátěž na učitele, nedostatečné podmínky ze strany vedení školy

■ za prioritní podmínky vytvářené vedením školy považuje nízký počet dětí 
ve třídě; asistent; dostatečné materiálně technické podmínky pro 
pedagogickou práci

■ za prioritní podmínky vytvářené rodiči integrovaných dětí považuje: denní 
kontakt s rodiči a úroveň péče rodičů o dítě

■ za prioritní podmínky vytvářené jinými odborníky jsou považovány 
konzultace a poradenství s psychologem a speciálním pedagogem

■ polovina učitelů nemá asistenta pro ID

■ za zásadní podmínku zkvalitnění integrovaného procesu považuje zejména: 
snížení počtu dětí ve třídě; a přijmutí asistenta

-151-



Diplomová práce - Podmínky úspěšné integrace, Anna Šišková

■ cíle průběhu integračního procesu stanovuje sama učitelka ve spolupráci se 
spec.pedagogem či psychologem

■ nejčastěji používané metody a přístupy je: redukce učiva; individuální 
přístup a používání didaktických pomůcek

■ pro lepší přijetí integrovaného žáka ze strany spolužáků užívá metodu 
otevřených diskusí před zařazením žáka do třídy a citlivého vysvětlování 
odlišnosti v rámci skupinové práce s dětmi

■ „úspěšná integrace“ implikuje spokojené a úspěšné dítě se SVP (tzn. žák 
zvládá látku, je motivován výkonem ostatních). Úspěšná integrace znamená 
i spokojenost spolužáků, kteří dítě se SVP přijmou do kolektivu

■ výsledky integrace přináší uspokojení a učitelka se nebrání pracovat dál 
s integrovaným žákem

Ředitel školy

Typickým ředitelem školy s integrovanými žáky ve zkoumaném souboru je žena ve 

věku 47 let, s vysokoškolským vzděláním s271etou pedagogickou praxí (lOletou 

ředitelskou praxí). Vykonává funkci ředitele ve škole s počtem žáků nepřesahující 400 

dětí. Na škole je méně než 30 integrovaných dětí (v průměru tvoří integrované děti asi 

7% populace všech žáků ve škole).

■ typická ředitelka odůvodňuje rozhodnutí integrovat na základě vnitřního 
přesvědčení o správnosti procesu

■ před přijetím integrovaného žáka zvažovala ředitelka jak aspekty personální 
tak i aspekty materiálně technické a organizační

■ na integraci hodnotí nejen přínosy pro ID, ale přikládá význam vychovávání 
ostatních žáků k toleranci a celkovému rozvoji sociálního a etického 
chování žáků

■ pedagog, který žáka vyučuje by měl mít odborné vzdělání, pedagogické 
schopnosti, schopnost empatie, vnitřní přesvědčení o potřebnosti procesu a 
trpělivost

■ hlavní klad integrace spočívá v přínosu pro spolužáky žáka se SVP 
(poznávání projevů žáků se SVP; výchova k toleranci, akceptaci a ztrátě 
předsudků; učení se pomáhat handicapovaným)
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■ integrace je ze strany odborníků podporována hlavně psychologem, 
psychiatrem, lékařem a speciálním pedagogem

■ problémem při integraci je celkový nedostatek financí a náročná 
administrativa spojená s vytvářením podmínek pro práci učitelů

■ Spolupráci s rodiči je příznivá (třídní učitelé nehodnotí spolupráci tak 
příznivě, což lze vysvětlit tím, že se ředitelé setkávají jen s těmi aktivními 
rodiči, kteří věnují svým dětem nadstandardní péči)

■ klíčová je v integraci spolupráce s třídními učiteli ID

■ ředitelka se domnívá, že udělala vše pro to, aby jako vedení školy připravili 
vhodné podmínky pro integraci

Asistent

Typickým asistentem integrovaného žáka ve zkoumaném souboru je žena ve věku 41 

let, se středoškolským vzděláním, která asistentskou práci vykonává méně než jeden rok 

a to u dítěte s tělesním postižením zařazeným na první stupeň ZŠ.

■ motivem vykonávání práce je uspokojení z výsledků vykonávané práce

■ přínos integrace je pro samotné integrované dítě i pro kolektiv třídy

■ asistentka je „pravou rukou učitele, pomocníkem a kamarádem ID a starším 
kamarádem ostatních dětí

■ pozitivním rysem integrace pro „zdravé“ děti ve třídě je jejich výchova 
k myšlenkám humanismu, tolerance a výchově k etickému jednání 
k sociálnímu okolí vůbec

■ činnost asistenta není práce, ale , je  to poslání“.

■ asistentka má předchozí zkušenosti s prací s handicapovanými osobami

■ nejdůležitějším faktorem úspěšnosti integrace je učitel (konkrétně: 
dostatečné nasazení a motivace; dostatečná informovanost o handicapu 
dítěte)

■ pro úspěšnější proces integrace je třeba vyšší podpora ze strany školy ( 
zejména zajištění finančních prostředků na potřebné pomůcky, mzdy a další 
vzdělávání pedagogů)

> o „úspěšné integraci“ lze hovořit při zařazení žáka do třídy ale i do 
společnosti
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■ vedle třídního učitele probíhá spolupráce s rodičem dítěte

■ ostatní děti ve třídě jsou na ID dostatečně připraveny

■ asistentka se nebrání dalšímu pokračování v integraci

Rodiče

Typickým respondentem z řad rodičů integrovaného žáka ve zkoumaném souboru je 

žena ve věku do 40 let, s vysokoškolským vzděláním.

■ hlavním důvodem pro zařadit dítě do běžného typu ZŠ bylo přesvědčení o 
lepším zapojení do běžného života

■ díky integraci by se mělo dítě v lépe vyrovnat s problémy s učením i 
s psychickými problémy, mělo by být motivováno zdravými dětmi

■ hlavní cíl integračního procesu je vyrovnání se zdravým v rámci možností a 
dokončení běžné ZŠ

■ rodič nejvíce spolupracuje s třídním učitelem a tato spolupráce je velice 
dobrá, třídní učitel je v integračním procesu klíčovým činitelem

■ vedení školy lze hodnotit pozitivně (pomoc při vytváření materiálních 
podmínek i personálních podmínek)

■ rodič spolupracuje i s SPC a výchovným poradcem

■ učitel by měl mít především znalost problematiky, chuť a zájem s dítětem 
pracovat, důslednost, přesvědčení o kladu integrace, podpora dítěte, 
otevřenost, citlivost, trpělivost, individuální přístup

■ rodiče se během integrace nesetkali s většími problémy

Na základě šetření integrovaných žáků autorka odvodila: hlediska podmínek, které byly 

vytvořeny (a kým) pro integraci Tomáše a Nicole, přínos procesu jak pro integrované 

žáky, tak pro intaktní populaci, problémy spojené s integračním procesem a dále i 

návrhy na zlepšení procesu edukace. V neposlední řadě pak provedla zhodnocení 

úspěšnosti či neúspěšnosti integračního procesu.
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Snaha autorky u obou případů byla vnímat žáka ze všech úhlů pohledů pro získání 

objektivních podkladů.

Tomáš

■ Podmínky, které byly pro integrací vytvořeny - Autorka se domnívá, že 
podmínky pro úspěch integrace byly zajištěny jak ze strany vedení školy 
(zajištění odborné pomoci, vytvořilo jak technické zázemí -  pomůcky, 
snížený počet dětí ve třídě; tak i atmosféru nakloněnou integraci obecně)' 
třídní učitelky (IVP, metody vedoucí ke spolupráci a k přijetí Tomáše, 
principy individualizace a diferenciace, splňuje požadavek rodiny na učitele,' 
který integruje - má příjemný hlas, srozumitelnou řeč a klidné vystupování) 
i speciální pedagožky (IVP, individuální práce s žákem, spolupráce 
s rodinou a učitelkou).

■ Přínos procesu jak pro integrované tak pro intaktní populaci - Přínos 
pro Tomáše je, že se připraví na složité reakce ze strany okolí. Rovný 
přístup učitelky ke všem dětem by mohl kompenzovat nedůsledné vedení 
matky (a naučit tak Tomáše samostatnosti a odpovědnosti). Přínos pro 
spolužáky -  vnímání odlišnosti považuje autorka za první krok kjejí 
akceptaci a toleranci. Učitelka dle autorky vhodně usměrňuje negativní 
projevy a výroky všech dětí a proces je vhodně nasměrován. Učitelka by 
možná měla s dětmi ještě více hovořit o tom, že když se Tomáš ptá „co“ a 
může to být pro to, že skutečně neslyší, i když se děti domnívají, že učitelka 
mluví hlasitě.

■ Problémy spojené s integračním procesem - Osobnostní dispozice 
(Egocentrismus, problém s autoritou, poutání pozornosti, opoziční chování, 
únik od povinnosti), problémy plynoucí z konkrétního handicapu -  
Nesoustředěnost. Problémem je dle autorky i spolupráce s rodinou a jejich 
vedení (nevedou Tomáše k samostatnosti, důslednosti a zodpovědnosti)

■ Návrhy na zlepšení procesu integrace - Pro to, aby byl proces ještě 
zdařilejší by měla být zkvalitněna komunikace s rodinou a pracovat by se 
mělo i na vztazích ve třídě a vnímání Tomáše spolužáky (např. simulačními 
hrami, kde by si slyšící děti uvědomily, jaké to je neslyšet). Stavět by se 
mělo hlavně na jeho nadání pro sport, kde je úspěšný. Jistou možností by 
byla i přítomnost Tomáše v klubu pro integrované děti, kde by mohl zažít 
úspěch (matka ale tuto možnost nevyužila)
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Nicole

■ Podmínky, které byly pro integraci vytvořeny - Autorka se domnívá, že 
podmínky pro úspěch integrace byly zajištěny ze strany třídní učitelky / 
speciální pedagožky (v jedné osobě) (efektivní řízení náročné třídy, 
tvorba IVP, principy individualizace a diferenciace, pozitivní přístup a 
snaha „vytáhnout“ z věcí i pozitivní, zajištění odborné spolupráce s SPC, 
splnění požadavku rodičů na vhodného učitele -  tedy chuť a zájem s 
dítětem pracovat a rozumí poruchám učení), rodiny (nadstandardní a 
kvalitní spolupráce - denní domácí příprava i zájem)

■ Přínos procesu jak pro integrované tak pro intaktní populaci - Přínos 
pro Nicole je vedle zkvalitnění sociálních dovedností hlavně motivace 
k vyššímu výkonu a k samostatnosti (19% odpovědí) (což jsou zároveň 
očekávání od procesu ze strany matky). Přínos pro spolužáky -  Nicole je 
pro spolužáky modelem nekonfliktního přístupu. Velmi pozitivní je podle 
autorky, že se nikdo ze spolužáků nepozastavil nad sníženým intelektem.

■ Problémy spojené s integračním procesem - ze strany vedení nebyly dle 
autorky zajištěny vhodné podmínky -  třídě nebyl uznán statut dyslektické 
třídy, celkově vysoký počet dětí ve třídě (včetně vysokého počtu žáků se 
SVP), absence asistenta

■ Návrhy na zlepšení procesu edukace - Pro to, aby byl proces zdařilejší, by 
se mělo na procesu více podílet ředitelství školy.

■ Úspěšnost či neúspěšnosti integračního procesu - 1 přes nesmírně složitou 
situaci se autorka se domnívá, že podmínky pro úspěch integrace byly 
zajištěny ze strany třídní učitelky, odborné pomoci i rodiny a lze hovořit o 
tom, že integrace Nicole je úspěšná
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4 ZÁVĚR

V závěru práce autorka verifikuje hypotézy, které jsou uvedeny v úvodu.

1. hypotéza: Faktorv ovlivňující proces integrace jsou mnohoěetné a k zajištění úspěšné 

integrace ie nutná spolupráce všech činitelů.

Tato hypotéza byla potvrzena na základě zmapování současného stavu integrace 

(prostřednictvím odborné literatury) i na základě rozhovorů a dotazníkového šetření. 

Aby bylo možno hovořit o úspěchu integrace (tedy o zapojení znevýhodněného dítěte 

mezi intaktní populaci), je nutné zvážit velké množství faktorů a naplnit je.

Mezi hlavní faktory patří lidští činitelé (vedle materiálně-technických aspektů jako je 

např. vybavení školy, pomůcky). Účastníci procesu integrace jsou integrovaný žák, jeho 

spolužáci, třídní učitel, pedagogický sbor, vedení školy, rodina a další odborníci -  

především speciální pedagogové z pedagogicko-psychologických poraden a speciálně- 

pedagogických center, včetně specializovaných dětských lékařů,.

K tomu, aby integrace byla úspěšná a tedy i přínosná, je nutné, aby všichni činitelé, 

spolupracovali v integračním procesu s vlastním vnitřním přesvědčením. Nestačí se 

totiž k integraci stavět formálně, tj. formálně ji vykazovat, ale je nutné ji skutečně 

realizovat. V tom je její skutečný smysl.

2. hypotéza: n T fr$ná inteprace ie přínosná pro integrovaného žáka i pro intaktní 

účastníky integračního procesu

Také tato hypotéza byla prokázána účastníky integrace v dotazníkovém šetření i 

v kasuistice. Tomáše a Nicole (integrovaný žák, spolužáci, učitel, vedení školy, rodiče,

asistent, speciální pedagog).
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Přínos integrace pro integrovaného žáka směřuje do oblasti jeho osobního vývoje, (žák 

se SVP se dokáže lépe vyrovnat s problémy spojenými s znevýhodněním). O úspěchu 

lze hovořit, je-li takové dítě spokojené, tj. cítí se bezpečně mezi druhými, je jimi 

akceptováno a jest úspěšné ve výukové oblasti tzn. že zvládá učivo, je motivováno 

výkonem ostatních. Úspěšná integrace spočívá v tom, že integrované dítě nachází své 

místo mezi ostatními a jeho odlišnost je ostatní dětskou skupinou vnímána jako přínos 

(případně jeho odlišnost přestává být dětskou skupinou vůbec vnímána).

Za největší přínos integrace ve vztahu k intaktní populaci je v důsledku interakce 

integrovaného dítěte s okolím považován zisk sociálních dovedností, spolužáky vedou 

zkušenosti s dítětem se znevýhodněním ke změně jednání (spolužáci poznávají projevy 

žáků se SVP, učí se na ně adekvátně reagovat, tolerovat jinakost a akceptovat ji, ztrácet 

předsudky, pomáhat druhým). „Úspěšná integrace“ implikuje i spokojenost spolužáků, 

kteří dítě se SVP přijmou do kolektivu. Výsledky úspěšné integrace přináší uspokojení i 

pro učitelku, asistenta a hlavně pro rodinu dítěte se SVP.

3 hypotéza: 7á*aňm podmínka zkvalitnění integračního procesu je snížení počtu dětí ve 

třídě a nřiim11*' »«istenta.. Odrazovým můstkem“ úspěšné integrace se tak stává vedení 

školy

Na základě zjištěných informací (získaných z kasuistik, rozhovorů a dotazníků s učiteli, 

asistenty, rodiči a odborníky) byla potvrzena i tato hypotéza.

Za prioritní podmínky, které by měly být vytvořeny vedením školy v souvislosti 

s danou legislativou, je považován nízký počet dětí ve třídě, zajištění asistenta a dále 

materiálně technických podmínek. Vysoký počet žáků ve třídě spolu s absenci asistenta 

totiž snižuje možnosti učitele naplnit individuální potřeby všech dětí.

Problémem při naplnění zmíněných požadavků pro úspěšnou integraci je vedle

nedostatku financí i postoj kompetencích osob, který nepodporuje integraci.
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4. hypotéza: Integračním tendencím brání mimo jiné nedostatek finančních prostředků 

Hypotéza byla verifikována v teoretické i praktické části.

Nejsou-li dostatečné finanční prostředky, je těžké zajistit adekvátní vybavení školy, 

pomůcky, mzdy a realizovat další vzdělávání pedagogů, kteří s dětmi se SVP pracují. 

Ekonomické zajištění je dále úzce spojeno s počtem dětí ve třídě i přítomností asistenta.

5. hypotéza: V integračním procesu je nejdůležitější (vedle integrovaného žáka") nř.itpl

I tato hypotéze byla potvrzena na základě obou kasuistik i dotazníkového šetření.

Klíčovým faktor integrace je učitel: potřebná je odborná kvalifikace i jeho osobní

kvality. Odborná způsobilost by měla učiteli zajistit znalost integračního úsilí obecně,

problematiku z oblasti speciální pedagogiky (typy handicapů) i specifika práce s dětmi
. I ,  .

se SVP. Co se týče osobnosti učitele, měl se vnitřně osobně angažovat, být motivováni 

(chuť a zájem s dítětem pracovat a přesvědčení o pozitivech integrace), měl by být 

důsledný, otevřený, citlivý a trpělivý. Individuální přístup k dětem je považován za 

samozřejmost.

6 hypotéz^- Učitel vstupuje do integračního procesu na základě vnitřního přesvědčení 

Tato hypotéza se nepotvrdila. I když by se učitel měl rozhodnout integrovat na základě 

vnitřního přesvědčení o správnosti procesu, realita je jiná. Pokyn většinou přijde od 

vedení školy či na základě návrhu odborníka z PPP či SPC a učitel je postaven do role, 

kterou musí“ přijmout. Autorka se domnívá, že by měli všichni zúčastnění před 

vřazením žáka se SVP do běžné třídy návrh prodiskutovat a nemělo by se stát, že je 

učitel „postaven před hotovou věc“.
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Závěrem lze shrnout, že integrace se u nás nestává jevem ojedinělým, ale postupně se 

začíná realizovat na stále více školách. Podle údajů UIV (příloha č. 1) je v České 

republice na prvním stupni ZŠ individuálně integrováno 5,19% žáků z celkového počtu 

žáků. (zdroj: UIV, 2005). Je proto nutné, aby škola, rodina i další odborníci zajistili 

vhodné podmínky k tomu, aby měla integrace žáka se znevýhodněním úspěch a byla 

přínosná pro všechny.

Integrační proces doprovází celá řada podmínek a skutečností, které proces brzdí a 

naopak i podporují.

Podmínky, které proces integrace podporují

■ Připravenost kolektivu na žáka se SVP

■ Kvalitní výkon učitele

■ Podporující pedagogický sbor a vedení školy

■ Adekvátní spolupráce rodiny

■ Využití systému odborné péče

■ Zajištění potřebných materiálně-technických podmínek

■ Dobrá spolupráce všech činitelů podílejících se na integračním procesu

■ Integraci nakloněné přesvědčení, hodnoty a postoje

Skutečnosti, které proces brzdí

■ nedostatečná připravenost pedagogů.

■ postoj veřejnosti (ne vždy pro integrační), který ale plyne z faktu, že je 
integrační proces teprve v počátcích

■ nedostatek financí

V závěru by autorka ráda uvedla, že psaní diplomové práce o procesu integrace dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami výrazně upevnilo její postoj o správnosti
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integračního procesu. Už od počátku byla tématu otevřená (proto si jej zvolila), netušila 

však, jaké obohacení jí zkušenosti s konkrétními dětmi a jejich životními příběhy 

přinesou.

Práce učitelů, se kterými se autorka setkala, byla velmi kvalitní a autorka si díky nim 

uvědomila, jak složitou práci musí integrující učitel odvádět. S tím souvisí i poslední 

myšlenka, a to je, že k naplnění humanizace školství je zapotřebí hlavně lidských 

činitelů.
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5 SUMMARY

A notace

D iplom ová práce je  zaměřena na problematiku integrace dětí se speciálním i vzdělávacím i potřebami do 

běžné základní škol. Práce pojednává o term inologii spojené s integrací, dále popisuje současné snahy a 

východiska v Evropě i u nás ve vztahu k integraci. Autorka sleduje podm ínky a kom petence činitelů  

podílejících se na integračním procesu, analyzuje přínos a problém y spojené s integračním procesem . 

M ezi tyto činitele patří vedle žáka se speciálním i vzdělávacím i potřebami i třída, kde je  integrován, učitel 

a pedagogický sbor, dále vedení školy, rodina, odborná péče. M ezi neživé čin itele patří materiálně- 

technické podmínky. K tomu, aby integrace byla úspěšná a tedy i přínosná, je  nutné, aby všichni činitelé, 

spolupracovali s vlastním vnitřním přesvědčením . N estačí se totiž k integraci stavět form álně, tj. formálně 

ji vykazovat, a le je  nutné ji skutečně realizovat. V  tom je  její skutečný sm ysl.

K líčová slova

činitelé, hum anizace, inkluze, integrace, individualizace, podm ínky

Summary

D iplom a paper is focussed on the issue o f  the integration o f  the children with special educational needs

into the mainstream schools. D iplom a paper deals with the term inology connected with the integration it

describes the efforts and resources in Europe as w ell as in the C zech R epublic The „m e  mam concern is put

on describing the conditions and com petencies o f  the agents (w ho take part in the integration process) 

The contribution and problems connected with the integration are being analysed. The agents acting in the 

process are the child with the special educational needs, classm ates, teaching staff, head teacher famil as 

w ell as the other specialists. The factors are o f  a personal, material and technical character

The co-operation o f  all the agents is required for guaranteeing a successful and beneficial integration 

K ey words

A gents, hum anisation, inclusion, integration, individualization, conditions
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Integrace do běžných tříd základních škol - žáci v letech 1995 až 2005

'> -—------------------------------

Školní rok 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05

Žáků ZŠ celkem (AČ v 1000) 1 005 1 100 1 092 1 082 1 071 1 057 1 028 994 956 918

Žáků ZŠ celkem (v %) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Žáků ZŠ celkem (rok 95/96=100 %) 100,00 109,51 108,75 107,75 106,64 105,21 102,32 98,96 95,20 91,36

Integr.žáci celkem AČ 30 445 38 761 42 240 46 926 51 507 55 088 56 973 56 455 53 550 51 587

Integr.žáci v ročníku celkem % 3,03 3,52 3,87 4,34 4,81 5,21 5,54 5,68 5,60 5,62

Integrovaní žáci dle postižení:
mentálně postižení - AČ . 161 312 369 383 557

sluchově postižení -AČ 322 393 431 469 507 519 529 519 557 556

zrakově postižení - AČ 377 514 445 518 516 510 489 517 436 416

s vadami řeči -AČ 656 749 741 839 754 757 795 769 671 644

tělesně postižení - AČ 877 1 006 1 028 1 066 1 128 1 206 1 204 1 236 1 235 1 178

kombinované postižení - AČ 976 852 879 633 774 1 054 950 932 1 100 836

s vývojovými poruchami AČ 27 237 35 247 38 716 43 401 47 828 50 881 52 694 52 113 49 168 47 400

Zdroj: databáze Úl V
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73

V Y H L Á Š K A

ze dne 9. února 2005

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

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sta
noví podle § 7 odst. 3, § 19, § 23 odst. 3, § 26 odst. 4 
a § 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ
ním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon):

Č Á S T  P R V N Í  

OBECNÁ USTANOVENÍ

S 1
(1) Vzdělávání děn, žáků a studentů se speciál

ními vzdělávacími potřebami (dále jen „speciální vzdě
lávání“) a vzdělávání děn, žáků a studentů (dále jen 
»žák“) mimořádně nadaných se uskutečňuje s pomocí 
podpůrných opatření, která jsou odlišná nebo jsou po
skytována naa rámec individuálních pedagogických 
a organizačních opatření spojených se vzděláváním 
žáků stejného věku ve školách, které nejsou samostatně 
zřízené pro žáky se zdravotním postižením (dále jen 
»běžná škola“).

(2) Podpůrnými opatřeními při speciálním vzdě
lávání se pro účely této vyhlášky rozumí využití spe
ciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělá
vání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních po- 
niůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, 
Zařazení předmětů speciálně pedagogické peče, posky
tování pedagogicko-psychologických služeb1), zajiště
ní služeb asistenta pedagoga ), snížení počtu žáků ve 
třídě, oddělení nebo studijní skupině nebo jiná úprava 
organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací 
potřeby žáka.

(3) Podpůrnými opatřeními při vzdělávání mimo
řádně nadaných žáků se pro účely této vyhlášky ro
zumí využití speciálních metod, postupů, forem a pro
středků vzdělávání, didaktických materiálů, poskyto

vání pedagogicko-psychologických služeb, nebo jiná 
úprava organizace vzdělávání zohledňující vzdělávací 
potřeby těchto žáků.

(4) Za žáky s těžkým zdravotním postižením se 
pro účely této vyhlášky považují žáci s těžkým zrako
vým postižením, těžkým sluchovým postižením, těž
kou poruchou dorozumívacích schopností, hlucho- 
slepí, se souběžným postižením více vadami, s autis- 
mem, s těžkým tělesným nebo těžkým či hlubokým 
mentálním postižením. Těmto žákům s ohledem na 
rozsah speciálních vzdělávacích potřeb náleží nejvyšší 
míra podpůrných opatření.

Č Á ST  D R U H Á  

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

§2
Zásady a cíle speciálního vzdělávání

Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kte
rých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na zá
kladě speciálně pedagogického, popřípadě psycholo
gického vyšetření školským poradenským zařízením3) 
a jejich rozsah a závažnost je důvodem k zařazení žáků 
do režimu speciálního vzdělávání. Speciální vzdělávám 
se poskytuje i žákům zařazeným do škol zřízených při 
školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy 
a ochranné výchovy4).

§ 3
Formy speciálního vzdělávání žáků se zdravotním  

postižením

(1) Speciální vzdělávání žáků se zdravotním po
stižením5) je zajišťováno

a) formou individuální integrace,

) Vyhlaska c. 72/2005 Sb., o  poskytovaní poradenských služeb ve školách a š k o l s k o  j
2) § 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických Drar„„„- < l v poradenskych zařízeních, 

s  16 odst. 9 školského zákona. P 8 8 XCh Praco™ c“*  » o změně některých zákonů.

3) § 16 odst. 5 školského zákona.
4) Zákon č. 109/2002 Sb., o  výkonu ústavní výchovy nebo ochranné v ' h

výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění n á ^ í  r’Jských zařizemch a o preventivně 
č. 476/2004 Sb. a zákona č. 563/2004 Sb. ' ezu ústavního soudu uveřejněného pod

5) § 16 odst. 2 školského zákona.
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b) formou skupinové integrace,
c) ve škole samostatně zřízenc pro žáky se zdravot

ním postižením (dále jen „speciální škola“), nebo
d) kombinací forem uvedených pod písmeny a) až c).

(2) Individuální integrací se rozumí vzdělávání
Žáka

a) v běžné škole, nebo
b) v případech hodných zvláštního zřetele ve spe

ciální škole určené pro žáky s jiným druhem zdra
votního postižení.
(3) Skupinovou integrací se rozumí vzdělávání 

žáka ve třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené 
pro žáky se zdravotním postižením v běžné škole nebo 
ve speciální škole určené pro žáky s jiným druhem 
zdravotního postižení.

(4) Žák se zdravotním postižením se přednostně 
vzdělává formou individuální integrace v běžné škole, 
pokud to odpovídá jeho potřebám a možnostem a pod
mínkám a možnostem školy.

S*
Školy při zdravotnických zařízeních

(1) V mateřské a základní škole při zdravotnic
kém zařízení se mohou vzdělávat žáci se zdravotním 
oslabením nebo žáci dlouhodobě nemocní umístění 
v tomto zdravotnickém zařízení, pokud to jejich zdra
votní stav umožňuje. Základní školy mohou poskyto
vat podle svých možností individuální konzultace ve 
všeobecně vzdělávacích předmětech i žákům středních 
škol umístěným v tomto zdravotnickém zařízení.

(2) K zařazení do školy při zdravotnickém zaří
zení se vyžaduje doporučení ošetřujícího lékaře a sou
hlas zákonného zástupce žáka. Rozsah a organizaci vý
uky žáka určuje ředitel školy po dohodě s ošetřujícím
lékařem.

S5
Typy speciálních škol 

Typy speciálních škol pro účely jejich označo
vání6) jsou:

a) mateřská škola pro zrakově postižené, základní 
škola pro zrakově postižené, střední škola pro zra
kově postižené (střední odborné učiliště pro zra
kově postižené, odborné učiliště pro zrakově po
stižené, praktická škola pro zrakově postižené, 
gymnázium pro zrakově postižené, střední od
borná škola pro zrakově postižené), konzervatoř 
pro zrakově postižené,

b) mateřská škola pro sluchově postižené, základní

škola pro sluchově postižené, střední škola pro 
sluchově postižené (střední odborné učiliště pro 
sluchově postižené, odborné učiliště pro sluchově 
postižené, praktická škola pro sluchově postižené, 
gymnázium pro sluchově postižené, střední od
borná škola pro sluchově postižené),

c) mateřská škola pro hluchoslepé, základní škola 
pro hluchoslepé,

d) mateřská škola pro tělesně postižené, základní 
škola pro tělesně postižené, střední škola pro tě
lesně postižené (střední odborné učiliště pro tě
lesně postižené, odborné učiliště pro tělesně posti
žené, praktická škola pro tělesně postižené, gym
názium pro tělesně postižené, střední odborná 
škola pro tělesně postižené),

e) mateřská škola logopedická, základní škola logo
pedická,

f) mateřská škola speciální, základní škola praktická, 
základní škola speciální, odborné učiliště, prak
tická škola,

g) základní škola pro žáky se specifickými poru
chami učení, základní škola pro žáky se specific
kými poruchami chovám,

h) mateřská škola při zdravotnickém zařízení, zá
kladní škola při zdravotnickém zařízení, základní 
škola speciální při zdravotnickém zařízení.

S6
Individuální vzdělávací plán

(1) Individuální vzdělávací plán7) se stanoví v pří
padě potřeby především pro individuálně integrova
ného žáka, žáka s hlubokým mentálním postižením, 
případně také pro žáka skupinově integrovaného nebo 
pro žáka speciální školy.

(2) Individuální vzdělávací plán vychází ze škol
ního vzdělávacího programu příslušné školy, závěrů 
speciálně pedagogického vyšetření, popřípadě psycho
logického vyšetření školským poradenským zařízením, 
popřípadě doporučení registrujícího praktického lé
kaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře nebo 
dalšího odborníka, a vyjádření zákonného zástupce 
žáka nebo zletilého žáka. Je závazným dokumentem 
pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka.

(3) Individuální vzdělávací plán je součásti doku
mentace žáka.

(4) Individuální vzdělávací plán obsahuje:
a) údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu po- 

sky tování individuální speciálně pedagogické 
nebo psychologické péče žákovi včetně zdůvod
nění,

6) § 7 odst. 3 školského zákona.

7) § 18 školského zákona.
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(6) Ve třídách, odděleních a studijních skupinách 
určených pro žáky s těžkým zdravotním postižením 
mohou zabezpečovat výchovně vzdělávací činnost 
souběžně 3 pedagogičtí pracovníci, z nichž 1 je asistent 
pedagoga.

(7) Ve třídách, odděleních a studijních skupinách, 
ve kterých se vzdělává žák se zdravotním postižením, 
může se souhlasem ředitele školy a zákonného zá
stupce žáka nebo zletilého žáka působit osobní asis
tent, který není zaměstnancem právnické osoby, která 
vykonává činnost školy.

(8) Ve vybraných předmětech se žáci se zdravot
ním postižením v ráma svých možností mohou vzdě
lávat společně s ostatními žáky školy a být zapojeni do 
všech činností školy v době mimo vyučování.

(9) Pro osoby s těžkým mentálním postižením, 
více vadami nebo autismem, které nezískaly základy 
vzdělání, může základní škola speciální organizovat 
kursy k jejich získám'.

(10) Pro přípravu na vzdělávání dětí s těžkým 
mentálním postižením, více vadami nebo autismem 
lze zřídit přípravný stupeň základní školy speciální.

§9
Zařazování žáků se zdravotním postižením  

do speciálního vzdělávání

(1) Zařazení žáka se zdravotním postižením do 
některé formy speciálního vzdělávám podle § 3 provádí 
ředitel školy na základě doporučení školského pora
denského zařízení a souhlasu zákonného zástupce žáka 
nebo zletilého žáka.

(2) Zařazení žáka se zdravotním postižením do 
některé formy speciálního vzdělávám' podle § 3 může 
předcházet diagnostický pobyt tohoto žáka ve škole, 
do níž má být zařazen, a to v délce 2 až 6 měsíců.

(3) Dojde-Ii k významné změně speciálních vzdě
lávacích potřeb žáka se zdravotním postižením, zařa
zení tohoto žáka do režimu speciálního vzdělávám' pře
zkoumá školské poradenské zařízení a případně na
vrhne úpravu tohoto režimu. V případě přeřazení do 
jiného vzdělávacího programu zařadí ředitel školy žáka 
do ročníku, který odpovídá dosaženým znalostem 
a dovednostem žáka.

(4) Pokud ředitel běžné školy nebo ředitel spe
ciální školy nezařadí žáka se zdravotním postižením, 
který má povinnost plnit školní docházku, do některé 
z forem speciálního vzdělávání podle § 3, oznámí tuto 
skutečnost zákonnému zástupci žáka se zdravotním

postižením, krajskému úřadu a obci, v níž má žák 
trvalý pobyt.

S 10
Počty žáků

(1) Třída, oddělení a studijní skupina zřízená pro 
žáky se zdravotním postižením a třída ve škole při 
zdravotnickém zařízení má nejméně 6 a nejvíce 
14 žáků s přihlédnutím k věku a speciálním vzděláva
cím potřebám žáků. Třída, oddělení a studijní skupina 
zřízená pro žáky s těžkým zdravotním postižením má 
nejméně 4 a nejvíce 6 žáků.

(2) K doplnění počtu žáků ve třídě, oddělení a stu
dijní skupině stanoveného v odstavci 1 mohou být na 
základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zá
stupce žáka zařazeni i žáci bez zdravotního postižení. 
Jejich počet nepřesáhne 25 % nejvyššího počtu žáků ve 
třídě, oddělení nebo studijní skupině podle odstavce 1.

(3) Ředitel školy může dělit třídy, oddělení a stu
dijní skupiny na skupiny v souladu se školním vzdělá
vacím programem, pedagogickými, hygienickými, eko
nomickými a prostorovými podmínkami1 ), poža
davky na bezpečnost žáků a ochranu jejich zdraví 
a charakterem předmětu.

(4) Ve třídě běžné základní nebo střední školy, 
v oddělení běžné konzervatoře a ve studijní skupině 
běžné vyšší odborné školy lze s přihlédnutím k rozsahu 
speciálních vzdělávacích potřeb žáků individuálně in
tegrovat nejvýše 5 žáků se zdravotním postižením

(5) Při odborném výcviku ve střední škole samo
statně zřízené pro žáky se zdravotním postižením se 
skupiny naplňují do počtu stanoveného zvláštním 
právním předpisem11), v ostatních případech se sku
pina při praktickém vyučování naplňuje do počtu 
6 žáků.

(6) Speciální škola a škola při zdravotnickém za
řízení má nejméně 10 žáků.

§11
Péče o bezpečnost a zdraví žáků

(1) V jedné skupině žáků se zdravotním postiže
ním při koupání a plaveckém výcviku neplavců se 
zdravotním postižením připadají na 1 pedagogického 
pracovníka nejvýše 4 žáci; vyžaauje-li to zdravotní stav 
žáka, ie možné ve škole při zdravotnickém zařízení 
a s žáky s těžkým zdravotním postižením konat pla
vecký výcvik individuálně.

10) § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o  ochraně veřejného zdraví a o  z m ín i ai . ,

S S f r J U T st'  ” ro" "  “ ' noví h,’8i“ ickť -  » » W  3 S B & 5 S , . „ík, . „
” , L m n *  Sb, o ^  v ^  ^  ^
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(2) Lyžařský výcvik provádí 1 pedagogický pra
covník s nejvýše 8 žáky se zdravotním postižením. 
U žáků slabozrakých a žáků s tělesným postižením 
Popadá na 1 pedagogického pracovníka nejvýše 
6 žáků, u žáků nevidomých na 1 pedagogického pra
covníka připadá 1 žák.

(3) Přesahuje-li počet žáků při akci mimo místo, 
kde se uskutečňuje vzdělávám'1 ), počet žáků stano
vený na příslušnou třídu nebo skupinu, zabezpečí ře
ditel školy dozor další zletilé osoby, která je způsobilá 
k právním úkonům a je v pracovněprávním vztahu 
k právnické osobě, která vykonává činnost školy.

(4) Ředitel speciální školy může pro žáky se zdra
votním postižením zajistit léčebně preventivní a rehabi
litační péči.

Č Á S T  T Ř E TÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ  
NADANÝCH

§12
(1) Mimořádně nadaným žákem se pro účely této 

vyhlášky rozumí jedinec, jehož rozložení schopností 
dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v ce
lém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových 
oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních do
vednostech.

(2) Zjišťování mimořádného nadání žáka provádí 
školské poradenské zařízení.

(3) Pro mimořádně nadané žáky může ředitel 
školy vytvářet skupiny, ve kterých se vzdělávají žáci 
stejných nebo různýcn ročníků v některých předmě
tech.

S1\Individuální vzdělávací plán

(1) Vzdělávám mimořádně nadaných žáků se 
může uskutečňovat podle individuálního vzdělávacího 
plánu, který vychází ze školního vzdělávacího pro
gramu příslušné školy, závěrů psychologického vyše
tření a vyjádření zákonného zástupce žáka nebo zleti
lého žáka. Je závazným dokumentem pro zajištění 
vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného žáka.

(2) Individuální vzdělávací plán je součástí doku
mentace žáka.

(3) In d iv id u á ln í  vzdělávací plán obsahuje:
a) závěry p s y c h o lo g ic k ý c h  vyšetření, která blíže po

pisují oblast, typ a rozsah nadání a vzdělávací p o
třeby mimořádně nadaného žáka, případně vyjád

ření registrujícího praktického lékaře pro děti 
a dorost,

b) údaje o způsobu poskytování individuální peda
gogické nebo psychologické péče mimořádně na
danému žákovi,

c) vzdělávací model pro mimořádně nadaného žáka, 
časové a obsahové rozvržení učiva, volbu pedago
gických postupů, způsob zadávám a plnění úkolů, 
způsob hodnocení, úpravu zkoušek,

d) seznam doporučených učebních pomůcek, učeb
nic a materiálů,

e) určení pedagogického pracovníka školského pora
denského zařízení, se kterým bude škola spolu
pracovat při zajišťování péče o mimořádně na
daného žáta,

f) personální zajištění úprav a průběhu vzdělávání 
mimořádně nadaného žáka,

g) určení pedagogického pracovníka školy pro sledo
vání průběhu vzdělávání mimořádně nadaného 
žáka a pro zajištění spolupráce se školským pora
denským zařízením,

h) předpokládanou potřebu nawšení finančních pro
středků nad rámec prostředků státního rozpočtu 
poskytovaných podle zvláštního právního před
pisu ).

(4) Individuální vzdělávací plán je vypracován po 
nástupu mimořádně nadaného žáka do školy, neipoz- 
ději však do 3 měsíců po zjištění jeho mimořádného 
nadání. Individuální vzdělávací plán může být doplňo
ván a upravován v průběhu školního roku.

(5) Za zpracování individuálního vzdělávacího 
plánu odpovídá ředitel školy. Individuální vzdělávací 
plán se vypracovává ve spolupráci se školským pora
denským zařízením a zákonným zástupcem žáka nebo 
zletilým žákem

(6) Ředitel školy seznámí s individuálním vzdělá
vacím plánem zákonného zástupce žáka nebo zletilého 
žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem

(7) Určený pedagogický pracovník školy sleduje 
průběh vzdělávání mimořádně nadaného žáka a posky
tuje společně se školským poradenským zařízením 
podporu žákovi i jeho zákonným zástupcům.

§ 14
Přeřazení do vyššího ročníku

(1) Ředitel školy může přeřadit mimořádně nada
ného žáka do vyššího ročníku bez absolvování před
chozího ročníku na základě zkoušky před komisí, kte
rou jmenuje ředitel školy.

I2) § 144 odst. 1 písni, g) školského zákona.
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(2) Komise je nejme'ně tříčlenná a tvoří ji vždy:
a) předseda, kterým je zpravidla ředitel školy nebo 

jím pověřený učitel,
b) zkoušející učitel, jímž je vyučující předmětu dané 

vzdělávací oblasti, v prvním až pátém ročníku zá
kladního vzdělávání vyučující daného ročníku,

c) přísedící, kterým je učitel vyučující předmětu 
dané vzdělávací oblasti.
(3) Termín konání zkoušky stanoví ředitel školy 

v dohodě se zákonným zástupcem žáka nebo se zleti
lým žákem. Není-li možné žáka ze závažných důvodů 
ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví ředitel 
školy náhradní termín zkoušky.

(4) Žák může v 1 dni skládat jen 1 zkoušku.

(5) Ředitel školy stanoví obsah, formu a časové 
rozložení zkoušky s ohledem na věk žáka. Zkouška 
ověřuje vědomosti a dovednosti umožňující žákovi 
plynulý přechod do vyššího ročníku a ie zaměřena na 
jednotlivý předmět nebo vzdělávací oblast.

(6) Výsledek zkoušky určí komise hlasováním. 
V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy.

(7) O zkoušce se pořizuje protokol, který je sou
částí dokumentace žáka.

(8) Ředitel školy sdělí výsledek zkoušky prokaza
telným způsobem zákonnému zástupci žáka nebo zle
tilému žákovi.

(9) Za neabsolvovaný ročník nebude žákovi vy
dáno vysvědčení. V následujících vysvědčeních se na 
zadní straně uvede, které ročníky žák neabsolvoval.

Č Á S T  ČTVRTÁ  

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§15
Pokud tato vyhláška nestanoví jinak, vztahují se 

na speciální vzdělávám žáků a vzdělávám žáků mimo
řádně nadaných obecné předpisy upravující oblast 
předškolního, základního, středního a vyššího odbor
ného vzdělávám.

§ 16
(1) Pokud učební plány a učební osnovy vydané 

podle dosavadních právních předpisů a konkretizované 
školou neobsahují části nebo údaje, u kterých tato vy
hláška stanovuje, aby byly stanoveny školním vzdělá
vacím programem, ředitel školy je doplní s platností od 
1. září 2005.

(2) Podle § 10 se postupuje od 1. září 2005. D o té 
doby se postupuje podle dosavadních právních před
pisů.

§17
Zrušuje se vyhláška Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy č. 127/1997 Sb., o speciálních školách 
a speciálních mateřských školách.

§18
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy
hlášení.

Ministryně: 

JUDr. Buzková v. r.



Příloha č. 3

Školská legislativa: Dokumenty (Michalik, 2003)

■ Zákon č. 563/2004 Sb. ze dne 24. 9. 2004 o pedagogických pracovnících a o 
změně některých zákonů.

■ Vyhláška MŠMT ě. 73/2005 Sb. ze dne 9. 2. 2005 o vzdělávání dětí, žáků a 
studentů se speciálními potřebami a žáků mimořádně nadaných.

■ Směrnice MŠMT č.j.: 13 710/2001-24 ze dne 6. 6. 2002 k integraci dětí a žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení

■ Metodický pokyn Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k vzdělávání žáků 
se specifickými poruchami učení nebo chování

■ Metodický pokyn MŠMT č.j.: 18 498/99-24 ze dne 3. 1. 2000 k zajištění přeřazení 
úspěšných žáků zvláštních škol do základních škol.

■ Metodický pokyn MŠMT č.j.: 25 484/2000-22 ze dne 25. 12. 2000 ke zřizování 
přípravných tříd pro děti se sociálním znevýhodněním a k ustanovení funkce 
vychovatele -  asistenta učitele.

■ Metodický pokyn MŠMT č.j.: 23 318/99-21 ze dne 1. 8. 1999 k zabezpečení 
výkonu civilní služby ve školách a školských zařízení.

■ Pokyn MŠMT ČR č.j.: 21830/2000-11 ze dne 1. 9. 2000 ke vzdělávání cizinců 
v základních školách, středních školách a vyšších odborných školách, včetně 
speciálních škol, v České republice.

■ Metodický pokyn MŠMT č.j.: 10 149/2002-22 ze dne 15. 5. 2002 ke školní 
docházce žadatelů o azyl.

■ Zákonodárná iniciativa Olomouckého kraje dle ust. čl. 41 odst. 2 Ústavy České 
republiky -  Návrh na změnu a doplnění zákona č. 29/1984 Sb. a zákona č. 
564/1990 Sb.



Dotazník třídním učitelům
Diplomová práce „Podmínky úspěšné integrace“

Dotazník třídním učitelům integrovaných žáků

Vážená paní učitelko, Vážený pane učitelii,

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku. Jeho cílem je  zjistit co nejvíce 

informací o podmínkách procesu integrace dětí se specifickými vzdělávacími potřebami 
do běžné základní školy.

Dotazník je anonymní a bude sloužit pouze k účelům diplomové práce na téma 
„Podmínky úspěšné integrace".

Předem Vám děkuji za "spolupráci.

Anna Šišková

studentka oboru Učitelství pro 1.stupeň ZŠ +AJ 

UK - PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Jste muž -¡iepar 

Věk: ifío

Délka Vaší pedagogické praxe:

Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: ^ -

Jste třídním učitelem J} L ------  ročníku. Třída má celkem h zh  2 toho

____ íZ____dívek a ----- Q_------- chlapců, p očet integrovaných dětí /

diagnóza: M £ U ’ ,

1. Proč jste se jako učitel(ka) rozhodl(a) pro integraci?

2. Co jste musel(a) zvažovat před přijetím integrovaného dítěte do třídy?

3. V čem vidíte přínos integrace pro dítě se specifickými vzdělávacími potřebami?

% /U ilU  OL / ¿ t f e  í,  ¿ ( S t t y l ^  ^ č te /z <
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4. Mění přítomnost integrovaného žáka postoje ostatních dětí ve třídě k odlišnosti jako 
takové? _

5. Probíhá integrační proces poprvé v době Vašeho pedagogického působení?

Aper/ne

a) Pokud ano, odpovězte prosím, s jakými problémy se při integračním procesu 
setkáváte? T t J& tk '

/  6 ^ 1ÍJL l&fl TXp?l. /íistyi. í+ii. /frv c£ c  ' rn6  /*£-- / f i z t '  <2fCtť

b) Pokud ne, odpovězte prosím, s jakými problémy se při integračním procesu 
setkáváte opakovaně?

6. Jaké podmínky pro vhodnou integraci žáka se specifickými vzdělávacími potřebami 
byly vytvořeny Vám/Vámi

a) ze strany vedení školy - prosím specifikujte

ý  M V Á y& n td ' /7V7L /7LAé&tw-i/ / & y i í y y y z t /  /¿ ť te c c s
A, ¿ÍAlsYc/o ^VY& oiccC >4.'»» f o t  '
b) ze strany rodičů - prosím specifikujte

¿ ts ju tá c m  4^čč/yKs&- / ¿yrM V frn c  '/ íV o ^ A  ( Á l %j> '  č /v iA t  /
¿¡'ncJ / j j  síbyLtc s m t y /  ¿yt-nč,

c) ze strany odborné pomoci - odkud - prosím specifikujte

/y\y/u č Á rč sy fá t/ c ý i ~ 7 Í & ~  *• / » /
Oyyy wC^Lry~ť frv**' iotU.

7. Pokud má Vámi integrovaný žák osobního asistenta, jak máte mezi sebou rozdělené 

kompetence? ¿¿Jy O  / T ^ n v í L  /  ¿/ídi

Dotazník třídním učitelům
Diplomová práce „Podmínky úspěšné integrace“

8. Co byste doporučoval(a) změnit pro to, aby byl příští integrační proces leště 

úspěšnější než ten dosavadní?

9. Setkal(a) jste se s odporem rodičů „zdravých dětí" ve spojitosti s integrací žáka se 
specifickými vzdělávacími potřebami? S čím konkrétně?

/ ) V L /

© Anna Šišková, 2006 2



10. Kdo stanovoval v průběhu integračního procesu cíle, ke kterým jste směřoval(a) ve 
vztahu k integrovanému dítěti?

Dotazník třídním učitelům
Diplomová práce „Podmínky úspěšné integrace“

11. Jaké pedagogické metody uplatňujete specificky při práci s integrovaným dítětem? 

(tzn. způsoby práce odlišné od metod používaných pro zbytek třídy)

frdíťw u: ' / m c A r C  #7 tť  / r u s  r f f n o c '

1 2 . Je integrovaný žák hodnocen odlišně od zbytku třídy? A n o fn e ^ .

a) Pokud ano, uvedte prosím, jaký způsob hodnocení používáte a proč

b) Pokud ne, uvedte prosím jaký způsob hodnocení používáte a proč

13. Jak vedete děti ve třídě ke spolupráci a k přijeti dítěte se specifickou vzdělávací 
pozid? /» d & u '  p w  w  T (í m fg ,  L ^ K/,

1 4 - Poc(tl|(a> i ste na sobě' i e  vim Integrace přinesla nějaká pozitiva? (pokud ano, 
uvedte prosím jaká)

15. Co pro Vás znamená „úspěšná Integrace'^^

16. Po zkušenostech, které mám s integrací bych

¡ j )  x  se nebránil(a) dalšímu integračnímu procesu - z jakých důvodů:

b) nevstoupil(a) do dalšího^ntegračního procesu - z jakých důvodů:

Děkuji Vám za Váš čas

© Anna šišková, 2006



Dotazník ředitelům škol s integrovanými žáky

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku. Jeho cílem je zjistit co nejvíce 

informací o podmínkách procesu integrace dětí se specifickými vzdělávacími potřebami 

do běžné základní školy.

Dotazník je anonymní a bude sloužit pouze k účelům diplomové práce na téma 

„Podmínky úspěšné integrace". Předem Vám děkuji za spolupráci.

Anna Šišková

studentka oboru Učitelství pro 1. stu peň ZŠ +AJ 

UK - PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Dotazník ředitelům
Diplomová práce „Podmínky úspěšné integrace"

Jste muž - žena
1/

Věk A L

Délka Vaší pedagogické praxe__ J _____.Délka Vaší ředitelské praxe V

Vaše nej vyšší dosažené vzdělání_________

Jaké je složení školy, kde jste ředitelem(kou) - počet dětí celkem ^  z toho 

__________ dívek a ___________chlapců, počet integrovaných dětí _____

diagnóza:
tr  (UJ- cr Jíl </ / y

1. Proč jste se jako ředitel(ka) základní školy rozhodl(a) pro integraci dítěte se 

specifickými vzdělávacími potřebami?
í/JzbV / A c t  / A C i. t-1 c  A) ^Dř-f Q '¿(2 T  ? í V í 7 ^ / l V Í y  ¿ r

j ^ H  ř iď * -*  ¡ 4 ' ^  r t  u_ c ~  ^  I r h t s h /o tM ď  7 * 0 ^ 2 ^  ‘
l  "fLn TO t y t & s # , -pOCi x
X  /Co t G Ú ^ f f

2. Co jste musel(a) zvažovat a jaká opatření jste musel(a) učinit před přijetím
integrovaného dítěte do školy? _ ^

» Míkíi~T oG ^ori\ ýu. ¿id I TB/^/Cx^ fc ^ ^ ,  j  /A /Tm .
/ V o H / d i c ^  _ H t ř A / č ?  ? c e & r  ň ~

* ~ h ru^ e */<3-ú\sfhí ť£Th-rí i £% /{ ^
i {-AE/í >" -9  lo ^  ¿i -/•

3. V čem vidíte pozitiva integrace?

» ¿ ¿ V tí/  t b  t F T K A I / ^ r  C H t  ><£T/77/ /} < / / ) ) '  3 ^ .

/ H c u  T f ^ e C  i>A" ,  ~ 7 ° t £ e } r u s / r

( / y e v z  n ' i  r i P o H * á/f -

© Anna šišková. 2006 1



4. Jaký typ učitele je podle Vás schopen vhodně integrovat dítě se specifickými 
vzdělávacími potřebami?

-  LI Q~i TPL ~ T>0^

5. V čem vidíte přínos integrovaného žáka pro žákovskou skupinu/třídu?
N - í r U s v £  ? o h r ^ J "

Dotazník ředitelům
Diplomová práce „Podmínky-úspěšné integrace“

6. Posunul se nějak Váš pohled na integrační problematiku v průběhu integračního 
procesu na Vaší škole? £  č  L M  í/ a s -í / ?  —

zrf o/Ccc^> ir i f  {“V / £ & '  F -/ M Q a/ J - T ’. ^  
f T f í & l l u t  i „ P ^  <2 M w ^ C ? o l l o £ g / i , -  <H>Q. ..

7. Jedná se o první integrační proces na Vaší škole (v době Vašeho ředitelského

působení)? / / ¿ T

8. Je integrační proces na Vaší škole podporován

a) školním psychologem - jak a jak často? 7 ^ 0

¿ y n .  7 e r /  / * < * , '

b) Jací další odborníci se podílejí na integračním procesu?
t n s - z ť » .  *  ><s>y á ,  r r ,- Z i u >. „ /

9. S jakými problémy se při integračním procesu setkáváte?

v w w y %  M W ř V ň ť A ,  ^ * 1 % T *

j y  H n t-D c  • ¡ 't^ r e A S  / » i m . j č ď c *  r  r
10. Jak spolupracujete s rodiči dětí se specifickými vzdělávacími potřebami? '  ‘

m  ,  o t f c  ~ > o r t r & y  '

11. Jak hodnotíte Vaší spolupráci s třídními učiteli integrovaných žáků?

(/E c  h ? / }  6 ~ & rU )t.i .

12. Domníváte se, že Vaše škola splnila všechny podmínky pra to, aby učitel se svou 

integrační tendencí uspěl? Pokud ne, co by jste změnil(a)?

f i v o -  / a r r c G U c ^ r  ,  > ^ ¿ 7

J e  t M  T M  ( . y -  K & J £ (  g -  7

H i ť r o  / a / / -  y t t  t r v á t e ;  r ~  “ <UJIV<mMV45&s

©Anna Šišková, 2006 2



Dotazník osobním asistentům
Diplomová práce „Podmínky úspěšné integrace"

Dotazník asistentům integrovaných žáků

Vážená paní asistentko, Vážený pane asistente,

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku. Jeho cílem je zjistit co nejvíce

Informací o podmínkách procesu integrace dětí se specifickými vzdělávacími potřebami 
do běžné základní školy.

Dotazník je anonymní a bude sloužit pouze k účelům diplomové práce na téma 

„Podmínky úspěšné integrace". Předem Vám děkuji za spolupráci.

Anna Šišková

studentka oboru Učitelství pro 1. stu peň ZŠ +AJ 

UK - PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Jste muž - žena
v

Věk 6 ' t -

Délka Vaší aslstentské praxe ffiú ! ¡ ‘p k u _

Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Třída, kde jste asistentem/asistentkou f j r V i^

. . / j. t?L r  I - **fiAu
Diaqnóza žáka, jehož jste asistentem/asistentkou f i tp ť - f r » *  r*  J  - ¿é ,/W*2

1. Z jakého důvodu jste se stal(a) asistentem? ---- ---

o li* i y

2. Integrace dětí se specifickými vzdělávacími potřebami do třídy běžného typu 
základní školy je z Vašeho pohledu:

přínos f orosím SDecifikulte) — /// /
¿¿h) U /k '* *  4. > l / t K  v ^  m '

Kr / t V -/¡v/j čUft,
r  ' 77 h  a* / y » }  * * *

b) negativní (prosím specifikujte) -  //¿ W / '  f a  ' ^

d  /¿ví * ju?- v  m #  ¿>šyí
/ / ť V A & f '¿ « y  &  /*  é & t* ' <s

© Anna Šišková ?00fi A



3. Prosím sdělte, jaká je Vaše role ve třídě

a) ve vztahu k učiteli

tid t, h  3 / s / ( ů  A  •
/•" / /  /  i  jf *

b) ve vztahu k integrovanému žákovi -
/*. W ' ¿'̂ 7, /  /*'***>('. ■/v''-á/+~- 
.oI.K'L /*>/>*'£

’ - >L /  ' ,/lJ  -V **** ť^K'-
c) ve vztahu k ostatním dětem ve třídě - A ^k u / h’ / *

k * J J  ' ¿ . V 7  ^  V  
¿ ¿ ¿ p á ř* / /  v * ™ }

4. Nalezl(a) jste pozitivní rysy integrace pro „zdravé" děti ve třídě?

Pokud ano, jaké: /* * »  *  / ' *  ^  ť ' *

Dotazník osobním asistentům
Diplomová práce „Podmínky úspěšné integrace"

5. Změnil se nějak Váš pohled na integraci v průběhu Vaší asistentské praxe?

¡ « j i .  m  * * *  m  - « v  ;* ”
' j í l  b i -  : > a ! ' i  * W  > ,U t/1 ^  s  /  A * » -  ^

/ U i l/y J *» A ?¿-A  .

6. Byl(a) jste na integraci nějak připraven(a) a jak? - prosím specifikujte
/£//* ¿Sť/vAríij m í*-^<yV  2- /*4'

7. S jakými problémy se při integračním procesu setkáváte nejčastěji?
f* yĉ ' *s Ví-'

i  u /?- 4/-»-<á '

8. Co byste doporučoval(a) změnit pro úspěšný proces integrace Vašeho svěřence?

©Anna Šišková. 2006 2



9. Prosím specifikujte, co pro Vás znamená „úspěšná integrace"

_  l U Q h J  w M -M  * //¿ i^

10. Jak hodnotíte spolupráci vedení školy a třídního učitele dítěte se specifickými 
vzdělávacími potřebami?

■

11. Jaké podmínky byly podle Vás vytvořeny vedením školy učiteli pro integraci?

Dh kč/tel/) '  ty/Z/jť ,

Dotazník osobním asistentům
Diplomová práce „Podmínky úspěšné integrace"

12. S kým jako asistent(ka) spolupracujete a jak tato spolupráce probíhá?

-ýÁ? ř

iC I S f r t J t f -  *>  -*«■ w ;.í;
13. Jak hodnotíte připravenost dětí ve třídě na spolužáka se specifickými vzdělávacími 

potřebami? , /  /  /

Iv A  ' i ***» r f & ť  ¿ e ť  v
//>*<—

14. Po zkušenostech, které mám s integrací bych

a) se nebránil(a) asistentské roli při dalším integračním procesu - z jakých důvodů:

b) nevstoupll(a) do další asistentské role - z jakých důvodů:
/  _  / _ /y, s -  i

nevstoupil(a) ao aaisi asistentsKe roie - z jakých duvodu:

Děkuji Vám za Váš čas



Dotazník rodičům
Diplomová práce „Podmínky úspěšné integrace“

Dotazník rodičům

Vážení rodičové,

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku. Jeho cílem je  zjistit co nejvíce 

informací o podmínkách procesu integrace Vašeho dítěte do běžné základní školy.

Dotazník je anonymní a bude sloužit pouze k účelům diplomové práce na téma 

„Podmínky úspěšné integrace".

Předem Vám děkuji za spolupráci.

Anna Šišková

studentka oboru Učitelství pro 1.stupeň ZŠ +AJ 

UK - PEDAGOGICKÁ FAKULTA
s

Jste rptíž -  žena 

Věk: ¿7

Vaše vzdělání: u p / n z  o e f b o ť H Z

Vaše povolání: e k o n o m

1. Proč jste se rozhodl(a) využít možnosti integrace Vašeho dítěte do 

běžného typu základní školy?

. 'V/* n i t  vtjs■■>}'■•■( , r  j / ;  „ t . . - . J; ) ' U f  S t

£ U t)  H U id Jtt iSt ¿ b y ' l i a n  t  h if 1 < kQ c\ ¿er 1/ o / .

2. Prosím specifikujte Vaše očekávání od integračního procesu
bud-i. vďruxÍQ /  M č 2 t  ¿ d r a v á  m i  d e t f r m  , 
budou na ̂ nej ¿ladmu nároku (Jn Ld no t/seohn,,
G'Áj <Jf ) !. L e p t ' Se pr ÍJ .  j>u XqL i n n e d io cÍ m í )q ^ ' J h e d n i ¿ í o / u .

3. Stanovil(a) jste si na počátku integračního procesu konkrétní cíl, ke 

kterému chcete Vaše dítě pomocí integrace dovést? (Pokud ano, prosím 

uvedte jaký)u v e o ie  jemyy ,
Jlbif ba/ jcyn dle svycb mocnost! co
saMCKí U  hni l/ ¿ j í  a dif iq. dLs> JLůLL
¡/ jJ o o i- ln O & J U  n a  j d v e d l n  ¿ ¡ z >/l

Lx) L L  4) 'i/u o  c /š p e í
!u •
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' V I U * . !  M I X  I U U I U U I  I I

4. Jak spolupracujete se školou, kterou Vaše dítě navštěvuje?
kůn/Lúflaa s  u h tíd f o pni padna J i  o íf i<&! oh poj 

j d u  d in .  .

Juoo rd i r  ace UOÍ 'Líc a a  'ílríeJrd L(f

Diplomová práce „Podmínky úspěšné integrace“

5. Jaká pomoc Vám byla nabídnuta ze strany

a) ředitele školy ,
9-VrO sír ¡2 Jí?o '/a n ¡¿onî L h t  . s

J j . ú l .  rooníLu &ajiJh.n 'as/̂ Je/n/ -t j-i nooco^on
b) třídníhaučitele' v '¡[

í c ú n d  v l i a a  m o z n e  l e d y  k o h V  , p o m o c  p n i  A a h c A p f c k r i !  

c j r ú ň i u  ' n a  ¿3x Lí k . r d a  ‘ i /  !

c) výchovného poradce

kjonxulk/ciL k d j f h j l t i /

/

d) pedagogicko-psychologické poradny J / í o n j d i b c L  p o !  o L 4 l ¡3. t cí>

L  ť ť  s b j  d U u

\pomoc pni rubeni Spzc-
e) pedagogicko-psychologického centra¡ p e r n j J y L  č ;  1 í',l<_ rolu1 r y

¡ C o m u n iJ u J y i  J e  ¿ rL a lo a  a  p o d a v a , ]  í  j f

I n f o r m  a c t   ̂ o  s y c c i f - .  '¿ L U  . l b d n o 4 t '  U r ú u n

jeho dfialosh Cl doi/peM osb ntaavisk na sLoJp-
6. Jaké předpoklady by měl podle Vás mít učitel, který Integruje dítě se 

specifickými vzdělávacími potřebami?

Y s f c l c n i j  . Ř n a i  J t p e a - f c í o z  p o h ř e b ^  ¿ a a .v   ̂ j j ^ o

aYh&e.

7. S jakými problémy se v souvislosti s integrací v běžné škole setkáváte 

nejčastěji?

J e d i n é m  p r o L L  mejy)  i n k ^ a c c  /  n a š e m  p ů jx i c i*  

j e  9 .a o e ^ o € d & n í Q & i t k s i ž n í  s lu & L / a

V  " ‘ 1 *p  nafiCCi/aní ,
íe ifziahu S& rLdau nejsou pPQUe mu •

Děkuji Vám za Váš čas
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Zpráva o psychologickém vyšetření Tomáše

Pacient byl vyšetřen na naše pracovišti na žádost ošetřujícího dětského lékař*

Z anamnézy.
RA: rodiče rozvedeni od 1998
O A.-, těhotenství, porod, raný psychomotorický vývoj v norm*, Nemoci: TBC lymfatických 
žláz, varicella encephalitis, oboustranná těžká vada sluchu, zraková vada, sledován na dětské 
neurologii. Logopedická náprava. ,

Z výsledků vyšetření.

Kontakt navázal bez obtíží, během vyšetření sociálně kooperativní. Během vyšetření mírná 
fluktuace pozornosti, ale v rámci širší normy. Aktuální mentální vývoj se pohybuje v pásmu 
průměru při nerovnoměrném rozložení jednotlivých schopností. Slabší je  subtesí kódování, 
což nepříznivě ovlivňuje rychlost psaní, počítání a kostky.
Tato skutečnost svědčí pro susp, drobné poškození CNS nebo pro výrazně disharmonický 
vývoj struktur CNS,
Osobnostně beze známek disharmonického emočního vývoje, ale s některými méně 
obvyklými osobnostními rysy a neobvyklými projevy v  chováni.
Ze školského hlediska problémy se sluchovou diferenciací ústící ve vývojovou poruchu učení
-  dysortografiii.

Disharmonický rozvoj schopností, ale s celkovým výkonem přiměřeným věku, trpící 
sluchovou vadou.aktuálně se zdá být vada téměř plně kompenzována naslouchadly. Percepční 
sluchové obtíže souvisí s vývojovou vadou učení dysortografií.

Doporučení.

Matce byly doporučeny vhodné metody nápravy školních obtíží.

Závěr.

V Praze dne 2.12.2005



S P E C I Á L N Ě  P E D A G O G I C K É  C E N T R U M  
při Speciálních školách pro žáky s více vadami 

100 00 PRAHA 10, Starostrašnická 45, tel: 274 820 498, 721450105
*j-: íy o r

Zpráva ze speciálně pedagogického vyšetření

Jméno a příjmení: __ Nicole
Datum narození: 20. 9. 1994

Speciálně pedagogické vyšetření bylo provedeno z důvodu integrace do 4. třídy ZŠ 
v , Nicole prováděla testy zaměřené na SPU a částečně testy úrovně gramotnostních 
dovedností. Ve všech oblastech -  čtení, psaní (přepis, opis, diktát) a matematické dovednosti -  
lze konstatovat zjevné problémy a nerovnoměrný výkon. Nicole pracovala pomalým tempem, 
s pomocí -  s opakováním a upřesněním instrukcí k úkolům, bylo třeba strukturovat postupy při 
plnění zadaných úkolů (například při matematických operacích), nejhůře si vedla při zadáních 
náročnějších na verbální oblast. Úroveň výkonu v percepčních oblastech byla podprůměrná 
zejména sluchové vnímání (diferenciace, paměť) je u Nicole velmi oslabené Chybovala 
v analýze a syntéze již u dvojslabičných slov, při sluchové diferenciaci špatně rozlišovala 
měkké a tvrdé slabiky, t -  d, sykavky apod. Také test audiomotorické koordinace zvládala 
s průměrnou úspěšností. V motorické oblasti neměla výraznější problémy. Písmo bylo celkem 
úhledné, čitelné, opis a přepis zvládala s častou zrakovou kontrolou (po písmenech) a velmi 
pomalu. Diktát nezvládla sluchově. Ctění bylo podprůměrné z hlediska rychlosti i plynulostí 
četla s částečným porozuměním, plynule slabikuje. V matematice měla problémy s operacemi 
(sčítání a odčítání do sta s přechodem přes deset) potřebovala názor, průběžnou pomoc a 
dohled. . '

Nicole po celou dobu dobře spolupracovala, byla milá a vstřícná, ale v komunikaci 
velmi nejistá. Vzhledem křečovým problémům doporučuji logopedickou péči řízenou 
klinickým logopedem.

Závěry a doporučení
• redukovat a strukturovat učivo, ponechat časový prostor pro vštípení nového učiva
• vyhýbat se časově limitovaným úkolům
• brát na zřetel problémy se sluchovým vnímáním (omezit diktáty), podpořit sluchové 

oslabení zrakovou kontrolou
• rozvíjet vyjadřovací schopnosti při individuální práci (popis obrázků, řazení děje, 

vyprávění, odpovědi na otázky, reprodukce), pravidelně docházet ke klinické logopedce
c " “ ~í •

» pracovat s materiály určenými pro žáky speciálních škol a pro žáky s SPU, konkrétní 
materiály doporučí spec. ped. z SPC Starostrašnická 45, Praha 10, Mgr.

• při domácí přípravě stanovit přesnou dobu přípravy, nepřetěžovat Nicole, vést
k sebekontrole, soustředit se na rozvoj slovní zásoby a na oblasti nejvíce oslabené 
(sluchové vnímání, paměť)

V Praze dne 30. 10. 2005
Speciálnf školy pro žsp/e£i/if^ťidaml 
SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ 

CENTRUM
Starostrašnická 4 5 ,1 0 0  00 Praha 10


