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Resumé: 

DVOŘÁKOVÁ, Dana. Problematika individuální integrace dětí se zdravotním postižením 

v běžné mateřské škole. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2011, s. 89. 

Bakalářská práce. 

 

Bakalářská práce rozebírá problematiku individuální integrace dětí se zdravotním 

postižením v běžné mateřské škole. 

V teoretické části jsou uvedeny právní normy týkající se vzdělávání dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami, zvláště pak dětí se zdravotním postižením v současném školském 

systému. Jsou definovány pojmy integrace, děti se speciálními vzdělávacími potřebami, 

školská poradenská zařízení, individuální vzdělávací plán, podpůrné asistenční služby.  

Praktická část práce je zaměřena na zmapování a analýzu podmínek vytvořených pro 

integraci dětí se zdravotním postižením v běžných mateřských školách v Královéhradeckém 

kraji. 

 

 

Klí čová slova: integrace, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní postižení, děti 
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Summary: 

DVOŘÁKOVÁ, Dana. The Issue of individual Integration of Children with Disabilities in 

Regular Kindergarten. Prague: Faculty of Education, Charles University, 2011,  

p. 89. Bachelor’s thesis.  

 

Thesis discusses the issue of individual integration of children with disabilities in 

regular kindergarten.           

 In the theoretical section provides legal standards relating to the education of children 

with special educational needs, especially in particular children with disabilities in the current 

school system. Defined the concepts of integration, children with special educational needs, 

educational counselling facilities, individual training plan, and supporting secretarial services. 

 The practical part of the work is focused on mapping and the analysis of the conditions 

created for the integration of children with disabilities in regular kindergartens in the Hradec 

Králové region. 

 

Key words: integration, special educational needs, disability, children 
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 „Každý má nějaké své osobní maximum, a to platí i mezi dětmi zdravými, a směřovat život jen 

k výkonu je nesmysl! Možná teď vznikne větší prostor pro to, aby děti byly úspěšné v tom, co 

zvládnou a do toho integrace krásně zapadá.“1
 

           

Blanka Pletichová 

 

Úvod 
 

 Téma předkládané bakalářské práce, jímž je problematika individuální integrace dětí 

se zdravotním postižením v běžné mateřské škole, jsem si zvolila především proto, že jako 

učitelka a zároveň jako vedoucí pracovník jsem danou problematiku řešila v praxi. Dalším 

důvodem je pak to, že v rámci rozhovorů a konzultací s kolegyněmi z jiných mateřských škol 

se objevovalo mnoho otázek a problémů, při jejichž řešení postrádaly systematicky 

zpracovaný materiál, který by jim napomohl zorientovat se v procesech, které s individuální 

integrací souvisejí.         

 Jednou ze zásad vzdělávání je rovný přístup ke vzdělávání všem jedincům bez ohledu 

na jejich odlišnosti a případné handicapy v porovnání s ostatní populací. Strategické materiály 

Evropské unie (dále EU), České republiky (dále ČR) ale i Královéhradeckého kraje (dále jen 

KHK) uvádějí tuto zásadu jako jednu z hlavních priorit.     

 Předpoklady pro rovný přístup ke vzdělávání byly deklarovány v zákoně č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále školský zákon). Ten mimo jiné upravuje 

speciálním ustanovením vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP). 

Za děti se SVP jsou považovány děti zdravotně postižené, zdravotně znevýhodněné a sociálně 

znevýhodněné. Ve vzdělávacím systému jsou uplatňovány prostředky uvedené v tomto 

zákoně na podporu úspěšného inkluzívního vzdělávání těchto dětí. Patří mezi ně využívání 

asistentů pedagoga, poradenské služby, další vzdělávání pedagogických pracovníků, podpora 

vybavování škol kompenzačními a didaktickými pomůckami. Prioritou je, aby vzdělávání 

bylo přístupné pro všechny bez rozdílu a aby bylo schopné reagovat na potřeby měnící se 

společnosti. Každé dítě by mělo být vzděláváno s ohledem na jeho možnosti a schopnosti tak, 

                                                           
1 CHVÁTALOVÁ, H., Kam směřuje integrace, Rozhovor s Blankou Bartošovou a Blankou Pletichovou. Děti a my – 
III/2005, s. 56–57. 
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aby dostalo šanci k rozvinutí svého potenciálu, a s tím problematika individuální integrace, 

která je předmětem předkládané bakalářské práce, úzce souvisí.   

 Problematika dětí se SVP stála v minulosti do značné míry opomíjena, což mělo 

mnohdy velmi negativní konsekvence (děti byly pro svou odlišnost vyřazovány ze školních 

kolektivů apod.). V současné době je kladen velký důraz na integraci těchto dětí do běžných 

tříd. Záměrem této práce je proto shrnutí zákonných norem, jež se dané problematiky dotýkají 

a definice problémů (a často i obav a pochybností), které individuální integraci provázejí  

a kterou provádím na základě analyzování výpovědí zástupců mateřských škol, kteří již mají 

praktickou zkušenost s integrovaným vzděláváním. Práce by rovněž mohla sloužit jako 

vodítko pro ředitele mateřských škol, jakým způsobem postupovat v případě individuální 

integrace dětí se zdravotním postižením v běžné mateřské škole, s konkrétním vymezením 

témat, na něž se v procesu integrace musíme zaměřit a která nesmíme opomenout.

 Hlavním cílem předkládané bakalářské práce je zmapování aktuálního stavu 

individuální integrace dětí se zdravotním postižením v běžných mateřských školách jako 

samostatných právních subjektech zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji. 

K hlavnímu cíli jsem stanovila tři dílčí výzkumné cíle. První z nich je zaměřen na zjištění, zda 

více zkušeností s individuální integrací mají běžné MŠ ve městech nebo v obcích, kde je 

menší pravděpodobnost možnosti zřídit speciální MŠ nebo speciální třídy. Druhým dílčím 

výzkumným cílem je zjistit, zda jsou MŠ ochotny integrovat další děti se zdravotním 

postižením i navzdory problémům, které jsou s integrací spojeny. Třetím dílčím výzkumným 

cílem je určit nejčastější důvody, proč se běžné MŠ nevěnují individuální integraci. 

 Na základě podstaty zkoumaného problému jsem zvolila techniku dotazníku, která je 

jednou z technik kvantitativního výzkumu. Subjekty výzkumu jsou všechny běžné mateřské 

školy jako samostatné právní subjekty školy v Královéhradeckém kraji. Respondenty jsou 

ředitelé těchto škol.          

 Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část 

zprostředkovává poznatky, které jsem získala studiem zákonných norem z oblasti školství, 

odborné literatury, časopisů a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání 

(dále jen RVP PV). V rámci této části práce se zaměřuji na definování pojmů integrace, 

inkluze, děti se speciálními vzdělávacími potřebami, individuální vzdělávací plán. Uvádím při 

tom, nakolik nezastupitelnou funkci plní školská poradenská zařízení při vzdělávání dětí se 

SVP, zvláště pak dětí se zdravotním postižením. Podrobněji rozebírám podpůrné asistenční 

služby, úlohu učitele, ředitele i spolupráci s rodinou. Popisuji, jaké prioritní cíle jsou 

stanoveny ve strategických záměrech ČR a KHK pro tuto skupinu dětí a jaké zákonné normy 
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se dané problematiky dotýkají.        

 Praktická část je věnována sběru dat týkajících se problematiky individuální integrace 

dětí se zdravotním postižením v běžných mateřských školách jako samostatných právních 

subjektech v Královéhradeckém kraji a následné analýze a interpretaci zjištěných výsledků. 

V první části uvádím hlavní cíl a tři dílčí výzkumné cíle. Představuji zvolenou metodu 

výzkumu, popisuji výběr respondentů a průběh výzkumu. Výsledky výzkumného šetření jsou 

interpretovány ke každému dílčímu cíli. V závěru praktické části představuji zásady postupu 

realizace individuální integrace v běžné MŠ. 
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A  Teoretická část 
 

1  Vymezení pojmu integrace 
 

Termín integrace je pojem, který se v současnosti hojně využívá ve většině vědeckých 

disciplín. Mnohdy není zcela jasné, co se pod tímto označením skrývá. Původní latinský 

název „integer“ znamená nenarušený, úplný. Obecně se integrací rozumí sjednocení, ucelení, 

spojení částí v celek, splynutí, začlenění, zapojení. Celkově by mohla být integrace rozdělena 

na integraci širší, tj. integraci občanů se zdravotním postižením do společnosti a integraci 

v užším pojetí, která se vztahuje k určité oblasti života – integrace v zaměstnání, sportu, škole 

(školská integrace) i v celé společnosti (sociální integrace).2 

 Přesné vymezení pojmu je složité, protože nejde o určitý aktuální stav, kterého se má 

dosáhnout, ale o dlouhodobý proces ovlivněný mnoha faktory a prostupující celý život 

handicapovaného jedince. Proto existuje velké množství definic, které usilují o přiblížení 

významu integrace. 

 Profesor Miloš Sovák, tvůrce a zakladatel speciální pedagogiky, přesněji defektologie, 

uvádí, že integrace je nejvyšším stupněm socializace, kdy dochází k úplnému zařazení 

postiženého jedince do společnosti a vadou či poruchou není nijak omezen. 3 Přehled různých 

definic integrace nalezneme i ve skriptech Marie Kocurové: integraci lze definovat jako stav 

soužití postižených a nepostižených při přijatelné míře konfliktnosti, jako stav vzájemné 

podmíněnosti vyjádřené slovy „jeden pro druhého“ (Jesenský); integrace je určitým, 

kvalitativně vyšším stupněm adaptace, lze jí chápat jako takové začlenění jedince (z nějakého 

důvodu odlišného) do prostředí majoritní společnosti, kdy v ní dovede bez problémů žít, cítí 

se jí přijat a sám se s ní identifikuje (Vágnerová).4  

 Obecně lze tedy integraci chápat jako úplné začlenění jedince, který je nějakým 

způsobem odlišný do majoritní společnosti. Jeho úplné splynutí s intaktní populací znamená 

soužití se „zdravými“, kdy se člověk vyrovnal se svým handicapem, cítí se společností přijat  

a identifikuje se s ní. Na druhou stranu většinová společnost přijímá odlišnosti některých 

jedinců a podporuje jejich úsilí o zařazení mezi ně. 

 

                                                           
2 MÜLLER, O. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, s. 10. 
ISBN 80-244-0231-9. 
3 MÜLLER, O. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, s. 11. 
ISBN 80-244-0231-9. 
4 KOCUROVÁ, M. a kol. Speciální pedagogika pro pomáhající profese. Plzeň: ZČU, 2002, s. 15–16. 
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1.1  Integrace a inkluze v hlavním vzdělávacím proudu 

 

V České republice dochází po roce 1989 k velkým změnám ve vzdělávání žáků se 

SPV a dostávají se do popředí pojmy integrace a inkluze.  

Integrované vzdělávání znamená podle Pedagogického slovníku „přístupy a zapojení 

dětí se SVP do hlavních proudů vzdělávání a do běžných škol.“ Cílem je poskytnout i dětem  

s těžkými a trvalými zdravotními postiženími společnou zkušenost s jejich zdravými 

vrstevníky, a přitom respektovat jejich specifické potřeby. Ján Jesenský chápe pedagogickou 

integraci jako „dynamický, postupně se rozvíjející pedagogický jev, ve kterém dochází k partnerskému 

soužití postižených a intaktních na úrovni vzájemně vyvážené adaptace během jejich výchovy  

a vzdělávání a při jejich aktivním podílu na řešení výchovně vzdělávacích situací.“ 5  

Integrace je nejvíce propracována po stránce metodické i organizační v oblasti 

školství. Proto je nejfrekventovanějším pojmem v současnosti školská integrace. Ta se váže 

na školu jako na výchovně vzdělávací instituci. 

Základní formy integrace: 

- individuální 

- skupinová 

Školská integrace může probíhat dvěma způsoby. Prvním je individuální zařazení 

dítěte do běžné třídy mateřské školy, kdy dochází k plnému začlenění jedince s postižením do 

přirozeného sociálního prostředí, jakým je třída „zdravých“ dětí. Druhou variantou je 

vzdělávání ve speciálních třídách mateřské školy. 

 Opakem integrace je segregace – odloučení handicapovaných jedinců od intaktní 

společnosti. Ve vztahu ke škole to znamená oddělené vzdělávání dětí se zdravotním 

postižením nebo jiným znevýhodněním od jejich vrstevníků v běžné škole. V praxi se jedná  

o vyčleňování těchto jedinců do speciálních zařízení. Tento způsob výchovy a vzdělávání, 

stejně jako integrace, má své výhody i nevýhody. 

 V poslední době se stále hojněji operuje s termínem inkluze. Inkluze, překládaná jako 

„začlenění“ či „přijetí“ dítěte se zdravotním postižením např. do prostředí běžné třídy, je 

někdy považována za nutný předpoklad integrace.     

 Předpokladem inkluzívního vzdělávání je, aby v hlavním vzdělávacím proudu byly 

vytvořeny veškeré podmínky pro všechny děti, tzn. i pro děti zdravotně postižené, zdravotně 

znevýhodněné a sociálně znevýhodněné. O inkluzi můžeme hovořit teprve tehdy, jsou-li děti 
                                                           
5 MÜLLER, O. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, s. 11. 
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plně zapojeny v heterogenních skupinách (běžných třídách) a mají-li takové podmínky, které 

zabezpečí optimální rozvoj jejich vzdělávacího potenciálu, tak i rozvoj sociálních vztahů, 

rozvoj osobnosti apod.         

 Iva Uzlová, která se integrací a inkluzí dětí se zdravotním postižením zabývá řadu let, 

ve svém článku specifikuje pojem inkluze takto: „To je krůček dál ke splynutí lidí v jedné 

společnosti, která ovšem respektuje individualitu každého jednotlivce. Nejde při tom o to, aby 

se jedinec s postižením přizpůsobil většině, ale že se přizpůsobíme vzájemně, hledáme cesty 

jak si porozumět, pomáhat si, spolupracovat.“6      

 Pro inkluzi je charakteristické, že se škola přizpůsobuje potřebám dítěte, „dochází 

k celkové změně atmosféry, zkvalitňuje se výuka a to má za následek prospěch pro všechny. 

Inkluzívní škola se zaměřuje na potřeby všech vzdělávaných, je vstřícná a otevřená, počítá 

s odlišností, přijímá ji a umí s ní pracovat“7, vysvětluje dále Uzlová.   

 Inkluze tedy neznamená zvýhodnění šikovnějších dětí, ale jejich právo, jehož není 

využíváno pouze v případě, že speciální vzdělávání představuje pro jedince lepší variantu. 

Prioritou by tedy mělo být zařazení dítěte se zdravotním postižením do běžné třídy. Podstatné 

je rovněž sledovat, zda při takovémto jeho zařazení převažují pozitiva nad případnými 

negativy v rámci jeho celkového rozvoje, a to bez ohledu na to, zda dítě zvládne vzdělávání 

v plném rozsahu.          

 Řešení komplikované otázky, jak by mělo inkluzívní vzdělávání vypadat v praxi, 

nastiňuje podle mého mínění v současné situaci nejvýstižněji právě Iva Uzlová, která od roku 

2003 působí jako vedoucí Střediska podpory inkluze v rámci občanského sdružení Rytmus: 

„M ělo by to především být opravdu společné vzdělávání. To znamená, že začleněné dítě je 

součástí heterogenní skupiny svých vrstevníků, že se všem dětem dostává péče zohledňující 

jejich potřeby, škola zajistí nezbytnou podporu materiální i personální – didaktické nebo 

kompenzační pomůcky a tam, kde je to třeba, také asistenta pedagoga, činnosti ve třídě, ale  

i mimo ni jsou organizovány tak, aby se mohly zapojit všechny děti, apod. Splnění všech 

těchto podmínek předpokládá, že škola má k dispozici potřebné informace a podporu ze 

strany poradenského zařízení i zřizovatele, učitelé se mohou dál vzdělávat, funguje spolupráce 

s rodiči.“ 8 

                                                           
6 TĚTHALOVÁ, M. Lidé s postižením mají žít spolu s ostatními, Rozhovor s Ivou Uzlovou. Informatorium – 4/2008, s. 4. 
7 TĚTHALOVÁ, M. Kvalitní společné vzdělávání přináší užitek všem, Rozhovor s Ivou Uzlovou. Informatorium – 9/2010, 
s. 12. 
8 TĚTHALOVÁ, M. Kvalitní společné vzdělávání přináší užitek všem. Rozhovor s Ivou Uzlovou. Informatorium – 9/2010, 
s. 12. 
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2 Integrace dětí se SVP a legislativa 

Základním dokumentem, který umožnil vytvářet příznivé podmínky pro integraci 

postižených, je Listina základních práv a svobod, které tato práva zaručuje všem bez rozdílu. 

Velký význam má i dokument jako je Úmluva o právech dítěte, která říká, že „smluvní strany 

se shodují, že výchova dítěte má směřovat k rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání a jeho 

rozumových schopností na nejvyšší možnou míru.“9 

 

2.1 Integrace dětí se SVP a školská legislativa 

  Legislativně je integrace v České republice upravována školským zákonem  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 

Tento zákon dále rozvíjí vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných  

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

poradenských zařízeních. V případě integrace dětí se SVP v MŠ je třeba postupovat i podle 

vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.  

 

Pro téma sledované v předkládané práci jsou podstatné zejména následující paragrafy 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon):10 

§ 16 se zabývá vzděláváním dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

(dále jen SVP): 

1) Stanoví, kdo jsou děti, žáci a studenti se SVP (zdravotně postižení, zdravotně 

znevýhodnění a sociálně znevýhodnění). 

- zdravotní postižení – mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady 

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

chování 

                                                           
9 Úmluva o právech dítěte č. 104/1991 Sb. 
10 Jednotlivé paragrafy jsou uváděny ve zkrácené verzi a není citováno jejich plné znění; tento způsob uplatňujeme v celém 
textu bakalářské práce, pokud není uvedeno jinak.  
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- zdravotní znevýhodnění – zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí 

zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění 

při vzdělávání 

- sociální znevýhodnění – rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním 

postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo 

uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta, osoby požívající doplňkové 

ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České 

republiky 

2) Určuje, kdo zjišťuje jejich vzdělávací potřeby. 

- školské poradenské zařízení 

3) Vyjmenovává práva dětí, žáků a studentů se SVP. 

Pro účely této práce je z odstavce 3 nejdůležitější: 

- děti se SVP mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají 

jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, 

které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského 

poradenského zařízení 

- děti se zdravotním postižením mají právo bezplatně užívat speciální didaktické  

a kompenzační učební pomůcky poskytované školou 

- dětem neslyšícím a hluchoslepým se zajišťuje právo na bezplatné vzdělávání 

pomocí nebo prostřednictvím komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých 

osob 

- dětem, které nemohou číst běžné písmo zrakem, se zajišťuje právo na vzdělávání  

s použitím Braillova hmatového písma 

- dětem, které se nemohou dorozumívat mluvenou řečí, se zajišťuje právo na 

bezplatné vzdělávání pomocí nebo prostřednictvím náhradních způsobů 

dorozumívání 

- vyžaduje-li to povaha zdravotního postižení, zřizují se pro děti se zdravotním 

postižením školy, popřípadě v rámci školy jednotlivé třídy s upravenými 

vzdělávacími programy  
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4) Zavádí možnost a pravidla pro zřízení funkce asistenta pedagoga. 

- ředitel školy může ve třídě, ve které se vzdělává dítě se SVP, zřídit funkci asistenta 

pedagoga, v případě dětí se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním 

je nezbytné vyjádření školského poradenského zařízení 

§ 18 umožňuje zavedení individuálního vzdělávacího plánu (dále jen IVP) 

- ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení 

povolit vzdělávání podle IVP  

§ 19 určuje, kdo stanoví pravidla vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP  

- pravidla a náležitosti zjišťování vzdělávacích potřeb dětí se SVP a úpravu 

organizace, přijímání, průběhu a ukončování vzdělávání těchto dětí, náležitosti 

IVP stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem 

§ 34 stanovuje, za jakých podmínek rozhoduje ředitel mateřské školy o přijetí dít ěte se 

zdravotním postižením 

- na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také  

      registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost 

§ 35 určuje, kdy může ředitel mateřské školy ukončit předškolní vzdělávání dítěte 

- jestliže ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské 

poradenské zařízení (po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému 

zástupci dítěte) 

 

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

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 

§ 1  hovoří o podpůrných opatřeních při vzdělávání a stanoví, kdo je považován za 

žáka s těžkým zdravotním postižením 

§ 2 se zabývá zásadami a cíli speciálního vzdělávání 

§ 3  stanoví formy speciálního vzdělávání 

§ 4 definuje činnost škol při zdravotnických zařízeních 

§ 5 vyjmenovává typy speciálních škol 

§ 6 se zabývá individuálním vzdělávacím plánem   

(viz kapitola 4.1 IVP a legislativa) 

§ 7 definuje činnost asistenta pedagoga a náležitosti žádosti o zřízení jeho funkce 

(viz kapitola 5.1.1 Asistent pedagoga a legislativa) 

§ 8 stanoví organizaci speciálního vzdělávání 
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§ 9 určuje způsob zařazování žáků se zdravotním postižením do speciálního 

vzdělávání 

§ 10 stanoví počty žáků ve třídách 

§ 11  se zabývá péčí o bezpečnost a zdraví žáků 

 

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

poradenských zařízeních: 

 § 1 stanoví, způsob poskytování poradenských služeb 

 § 2 určuje obsah poradenských služeb 

 § 3 vyjmenovává typy poradenských zařízení 

  (viz kapitola 3.1 Školská poradenská zařízení a legislativa) 

 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

(viz kapitola 5.1.1 Asistent pedagoga a legislativa) 

 

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

§ 1a stanoví, že dětem se SVP je zabezpečena nezbytná speciálně pedagogická 

podpora 

§ 2 určuje, že třída, ve které jsou zařazeny děti se zdravotním postižením, má 

nejméně 12 dětí a naplňuje se do počtu 19 dětí 

§ 5 informuje o tom, jakým způsobem musí být zajišťována bezpečnost dětí při 

pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, a to, že ředitel mateřské 

školy stanoví počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho 

pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny 

děti se zdravotním postižením. Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit 

tento počet nejvýše však o 11 dětí. Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických 

činnostech určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího 

pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, 

která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu  

k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy. 
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2.2 Základní strategické materiály týkající se ČR a KHK 

2.2.1 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 

Dlouhodobý záměr (DZ) je jeden ze základních koncepčních materiálů vzdělávací 

politiky. Jeho aktualizace z roku 2007 klade důraz na implementaci nové školské legislativy 

přijaté v letech 2004–2006. Zakotvuje záměry, cíle a kritéria vzdělávací politiky doprovázené 

koncepční, metodickou i finanční podporou v rozvojových programech, určuje rámec 

Dlouhodobých záměrů krajů.        

 Jedním ze základních strategických směrů je zajistit rovné příležitosti ke vzdělávání 

pro všechny. Ten je dále podrobněji rozpracován pro děti, žáky a studenty se zdravotním 

postižením nebo zdravotním znevýhodněním. Mezi navrhovaná opatření patří zabezpečit 

personální a technickou připravenost škol běžného vzdělávacího proudu na integraci  

a podporovat ze státního rozpočtu děti, žáky a studenty se zdravotním postižením (vydávání 

učebnic a učebních materiálů, podpora využívání ICT, bezbariérový přístup, sportovní 

pomůcky apod.).11 

2.2.2 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého 
kraje 

Tak jako je rovný přístup ke vzdělání jednou priorit v oblasti školství vytyčenou 

Evropskou unií, usiluje KHK o vytvoření podmínek pro vzdělávání dětí, žáků a studentů se 

SVP.12 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého 

kraje zařadilo do své vzdělávací nabídky program akreditovaný MŠMT pro vzdělávání 

asistentů pedagoga a pro zkvalitnění odborné kvalifikace pedagogů, pracujících s dětmi se 

SVP, nabízí vzdělávací programy v oblasti speciální pedagogiky a psychologie.13 V KHK 

jsou děti se SVP vzděláváni formou individuální nebo skupinové integrace v běžných MŠ, ZŠ 

a SŠ nebo ve školách samostatně zřízených pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Integrace dětí se zdravotním postižením do běžných MŠ, ZŠ a SŠ se jeví jako nejvhodnější 

forma vzdělávání a KHK ji považuje za formu prioritní. Proto si v oblasti speciálního 

vzdělávání vytyčil priority a trvalé úkoly jako je např. dát přednost efektivní integraci dětí  
                                                           
11 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [on line], [cit. 15. 3. 2011]. Dostupné na: 
<http://www.msmt.cz/vzdelavani/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-msmt-2007http:/> 
12Krajský úřad Královéhradeckého kraje [on line], [cit. 15. 3. 2011]. 2.5 Rovnost přístupu ke vzdělání. Dostupné na:  
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/skolstvi/vzdelavani/dlouhodoby-zamer/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-
rozvoje-vzdelavaci-soustavy-kralovehradeckeho-kraje-312/ 
13Krajský úřad Královéhradeckého kraje [on line], [cit. 15. 3. 2011].5.2. Rozvoj výchovně vzdělávací soustavy 
v Královéhradeckém kraji . Dostupné na:  
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/skolstvi/vzdelavani/dlouhodoby-zamer/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-
rozvoje-vzdelavaci-soustavy-kralovehradeckeho-kraje-312/ 
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a žáků do běžných mateřských, základních a středních škol, podporovat kooperaci všech typů 

škol, které mají integrovány děti se SVP s poradenským systémem tak, aby docházelo 

k bezproblémové integraci těchto dětí do vzdělávacího systému, zlepšovat úroveň materiálně 

technického vybavení škol s důrazem na zvýšení kvality edukačního prostředí a podporovat 

další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti speciálního školství. 

2.3 Kurikulární reforma p ředškolního vzdělávání 

Péče o děti se SPV se promítla i do dalších dokumentů, které souvisejí s kurikulární 

reformou. Základním z nich je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  

č.j. 32 405/2004 – 22 (dále RVP PV). Ten neklade důraz na učivo, ale na výsledky. Stanovuje 

základní požadavky na vzdělávání dětí ze strany státu, které školy dále rozpracovávají  

a konkretizují ve svých školních vzdělávacích programech tak, aby odpovídaly konkrétním 

podmínkám školy, zkušenostem učitelů a skladbě dětí.      

 RVP PV v kapitole 8.1 podrobněji rozpracovává vzdělávání dětí se SVP. Protože RVP 

PV vychází ve své základní koncepci z respektování individuálních potřeb a možností dítěte, 

jsou rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání pro všechny děti společné. Při 

vzdělávání dětí se SVP je třeba jejich naplňování přizpůsobovat tak, aby vyhovělo dětem, 

jejich potřebám i možnostem, aby byly vytvořeny optimální podmínky k rozvoji osobnosti 

každého dítěte. Oproti vzdělávání dětí běžné populace vyžaduje vzdělávání dětí se SVP 

některé další podmínky, které ovlivňují kvalitu poskytovaného vzdělávání. Tyto podmínky 

jsou blíže specifikovány ve vztahu k druhu a míře postižení dítěte. Pedagog by měl tyto 

podmínky zajišťovat s ohledem na vývojová a osobnostní specifika těchto dětí a měl by se 

vzdělávat v oblasti speciální pedagogiky. Je nutné pamatovat na potřeby zdravotně 

postižených dětí při přípravě školních i třídních vzdělávacích programů i při tvorbě IVP. 

 RVP PV podporuje integraci dětí do běžné MŠ všude tam, kde je možné vytvořit  

a zajistit potřebné podmínky, ale zároveň upozorňuje i na případná rizika. Proto musí 

předškolní pedagog zvážit, zda je schopen veškeré nároky splnit (materiální, personální, 

odborné a další podmínky) a odpovědně se rozhodnout.  
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3 Školská poradenská zařízení        

Důležitou a nezastupitelnou roli při integraci a vzdělávání dětí se SVP mají školská 

poradenská zařízení (dále jen ŠPZ). Zabezpečují pro děti, žáky a studenty (dále jen děti)  

a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, 

poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-

psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného 

vzdělávání dětí a přípravě na budoucí povolání. ŠPZ spolupracují s orgány sociálně-právní 

ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími 

orgány a institucemi.  

Školskými poradenskými zařízeními jsou: 

- pedagogicko-psychologická poradna  

- speciálně pedagogické centrum 

 

3.1 Školská poradenská zařízení a legislativa 

Nezbytné informace o činnosti ŠPZ jsou vymezeny vyhláškou č. 72/2005 Sb.,  

o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních: 

§ 1 řeší poskytování poradenských služeb a to: 

- komu jsou určeny – dětem, zákonným zástupcům, školám a školským zařízením 

- za jakých podmínek se poskytují – na žádost a na základě písemného souhlasu 

§ 2 vymezuje obsah poradenských služeb 

- pro účely této práce je podstatné především vytváření vhodných podmínek pro 

zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dětí, pro rozvoj jejich osobnosti, 

rozvíjení schopností, dovedností a zájmů, vytváření vhodných podmínek, forem  

a způsobů integrace dětí se zdravotním postižením, rozvíjení pedagogicko-

psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností 

pedagogických pracovníků, zmírňování důsledků zdravotního postižení a prevenci 

jeho vzniku 
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3.2 Pedagogicko-psychologické poradny (dále jen poradny) 

Služby poraden zajišťují psychologové, speciální pedagogové a sociální pracovníci. 

Práce těchto odborníků s dětmi, jejich zákonnými zástupci a pedagogy obsahuje činnosti 

diagnostické, intervenční, metodické a informační. Uskutečňuje se ambulantně na pracovišti 

poradny nebo návštěvami ve školách a školských zařízeních. 

V rámci tématu řešeného v této bakalářské práci poradna zejména: 

- doporučuje zákonným zástupcům a řediteli školy zařazení dětí do příslušné školy  

a třídy a vhodnou formu jeho vzdělávání; spolupracuje při přijímání dětí do škol 

- provádí psychologická a speciálně pedagogická vyšetření při zařazení dětí do škol, 

a tříd s upravenými vzdělávacími programy 

- zjišťuje speciální vzdělávací potřeby dětí ve školách, které nejsou samostatně 

zřízené pro děti se zdravotním postižením, a vypracovává odborné posudky  

a návrhy opatření pro školy a školská zařízení na základě výsledků psychologické 

a speciálně pedagogické diagnostiky 

 

3.3 Speciálně pedagogická centra (dále jen centra) 

Centra jsou zřizována převážně při speciálních školách a jejich úkolem je poskytovat 

poradenské služby, podpůrnou péči a odbornou pomoc v procesu pedagogické a sociální 

integrace dětem se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, jejich zákonným 

zástupcům a pedagogům, kteří s těmito dětmi pracují. Odborné týmy center jsou tvořeny 

speciálními pedagogy, psychology a sociálními pracovníky. V závislosti na druhu a stupni 

zdravotního postižení klientů mohou být tyto týmy doplňovány dalšími odbornými 

pracovníky. Činnost center se stejně jako u poraden uskutečňuje ambulantně na pracovišti 

centra nebo návštěvami ve školách a školských zařízeních. Navíc je možná i návštěva  

v rodinách a zařízeních pečujících o žáky se zdravotním postižením. 

Pro potřeby této práce centrum zejména: 

- zjišťuje speciální připravenost dětí se zdravotním postižením na povinnou školní 

docházku a speciální vzdělávací potřeby dětí se zdravotním postižením a dětí se 

zdravotním znevýhodněním, zpracovává odborné podklady pro integraci těchto 
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dětí a pro jejich zařazení či přeřazení do škol a školských zařízení a pro další 

vzdělávací opatření 

- zajišťuje speciálně pedagogickou péči a speciálně pedagogické vzdělávání pro děti 

se zdravotním postižením a děti se zdravotním znevýhodněním, které jsou 

integrovány, a pro děti s těžkým a kombinovaným zdravotním postižením, které 

nemohou docházet do školy; těm pomáhá mnoha způsoby, mj. zapůjčováním 

odborné literatury nebo rehabilitačních a kompenzačních pomůcek podle jejich 

konkrétních potřeb 

- vykonává speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku a poskytuje 

poradenství a pomoc při řešení problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním 

vývoji dětí se zdravotním postižením a dětí se zdravotním znevýhodněním a podílí 

se na zjištění individuálních předpokladů a vytváření podmínek pro rozvíjení 

schopností těchto dětí a na jejich začleňování do společnosti 

- poskytuje poradenství v oblasti vzdělávání dětí se zdravotním postižením 

pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům 

- poskytuje metodickou podporu školám, které vzdělávají děti se zdravotním 

postižením nebo zdravotním znevýhodněním 

ŠPZ mají nezastupitelnou roli při tvorbě IVP a zavedení funkce asistenta pedagoga, což 

bude blíže specifikováno v kapitolách Individuální vzdělávací plán a Podpůrné asistenční 

služby. 

 

4 Individuální vzdělávací plán (IVP) 
 

IVP je základním strategickým materiálem při vzdělávání osob se SVP, které jej na 

základě odborných doporučení potřebují. Podle § 6 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání 

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

mimořádně nadaných vyplývá, že IVP nemusí být vypracován vždy, ale stanoví se v případě 

potřeby. Pokud ho však navrhne některé školské poradenské zařízení ve svém doporučení, 

měl by být vytvořen.  

Zodpovědnou osobou za jeho tvorbu a následné dodržování je ředitel školy. Vytváří 

jej tudíž škola (všechny zainteresované osoby – ředitel, učitelé, asistent pedagoga) za 

spolupráce se školským poradenským zařízením (v tomto případě převážně se speciálně 



 23

pedagogickým centrem) a zákonným zástupcem dítěte. O vzdělávání podle IVP musí ředitele 

písemně požádat zákonný zástupce dítěte. IVP je vypracován před nástupem dítěte do školy, 

nejpozději však jeden měsíc po jeho nástupu nebo zjištění jeho speciálních vzdělávacích 

potřeb. Ředitel školy seznámí s IVP zákonného zástupce dítěte, který tuto skutečnost potvrdí 

svým podpisem. 

Důležitým předpokladem kvalitního IVP a jeho úspěšné realizace je vycházet z více 

zdrojů, které nám poskytují podstatné informace o dítěti. Vyhneme se tak případnému 

zkreslení či neobjektivitě. 

Zdroje pro tvorbu IVP: 

- speciálně pedagogické, psychologické, případně lékařské vyšetření 

- pedagogická diagnostika 

- rozhovor s rodiči 

 

Speciálně pedagogické, psychologické, případně lékařské vyšetření 

Vyšetření dítěte ve ŠPZ je možné provést pouze s písemným souhlasem jeho 

zákonného zástupce. Tato zpráva je nepostradatelným podkladem pro tvorbu IVP. Aby však 

byla pro tento účel využitelná, musí obsahovat kromě stanovení diagnózy i konkrétní 

doporučení (stanovení metod práce, vhodných způsobů hodnocení, informace týkající se 

osobnosti dítěte), aby škola věděla, jak k dítěti přistupovat. Pokud tyto důležité informace ve 

zprávě chybí, je třeba požádat o její zpřesnění či doplnění.  

 

Pedagogická diagnostika 

Vychází z našich dosavadních znalostí o dítěti. Cílem je zjistit, posoudit a vyhodnotit 

všechny faktory, které osobnost dítěte vymezují a ovlivňují průběh a výsledky vzdělávacího 

procesu. Diagnostikujeme a sledujeme individuální zvláštnosti, specifika osobnosti dítěte, 

jeho konkrétní projevy chování, motivaci, komunikační dovednosti, sociabilitu, jeho přednosti 

a zájmy. Zaměřujeme se i na odhalení nedostatků. Hledáme odpovědi na otázky: Co umí?  

Co umí dobře? Co mu činí obtíže? Co uděláme pro to, aby mohlo docházet k postupné změně, 

zlepšování ve výkonu vzhledem k aktuálním možnostem dítěte? 

Na základě kvalitní pedagogické diagnostiky určujeme prognózu dalšího vývoje dítěte, 

stanovujeme cíle, metody a formy další práce s dítětem s ohledem na jeho individuální 

možnosti. 
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Rozhovor s rodiči 

Snahou by mělo být vytvořit atmosféru vzájemné důvěry mezi školou a rodiči, 

abychom získali objektivní představu o rodinném zázemí dítěte, o jejich očekáváních  

a navázali tak co možná nejužší vzájemnou spolupráci. Je vhodné účelně využít aktivitu 

rodičů, podporu rodičovské kompetence i spoluzodpovědnost za výsledky práce jejich 

dítěte.14 

 

IVP vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné školy. Je to materiál 

flexibilní. V případě potřeby je možné, ba dokonce účelné, jej v průběhu školního roku 

upravovat dle aktuální situace (doplňovat nebo i zcela změnit – např. nepřinášejí-li dosavadní 

postupy očekávaný efekt nebo vyvstanou nové okolnosti, které je důležité reflektovat). 

Dodržování postupů opatření uvedených v IVP dvakrát ročně vyhodnocuje ŠPZ, které v tomto 

spolupracuje se zákonnými zástupci a vzdělávanou osobou. V případě problémů informuje 

ředitele příslušné školy. 

 

4.1 IVP a legislativa 
 

Právní problematiku související s IVP řeší: 

§ 18 a 19 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  

a jiném vzdělávání (viz kapitola 2.1 Integrace dětí se SVP a školská legislativa) 

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

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, z jehož obsahu vyplývá, že IVP je 

součástí dokumentace dítěte a obsahuje  

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

pedagogické péče včetně zdůvodnění 

- údaje o cíli vzdělávání, o volbě pedagogických postupů, o způsobu hodnocení  

a konkrétní časové a obsahové rozvržení vzdělávání 

- vyjádření potřeby dalšího pedagogického pracovníka nebo další osoby podílející se 

na práci s dítětem včetně jejího rozsahu 

- seznam potřebných speciálních, kompenzačních, rehabilitačních pomůcek  

a materiálů 

                                                           
14 JUCOVIČOVÁ , D., BUDÍKOVÁ, J. Individuální vzdělávací plán 2. Část. Učitelské listy 2/2005–2006, s. 14. 
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- jmenovité určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se 

kterým bude škola spolupracovat  

- návrh případného snížení počtu dětí 

- předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků 

- závěry odborných vyšetření 

Nejčastější nedostatky při tvorb ě IVP 

- povrchní vnímání a interpretace závěrů odborných vyšetření, které často souvisí 

s nedostatečnou znalostí sledované problematiky 

- pouze formální definování vzdělávacích cílů bez konkrétní spojitosti s potřebami 

dítěte vyplývajícími z výsledků odborných vyšetření 

- absence promyšleného zvyšování nároků na dítě s ohledem na jeho předpoklady 

- příliš obecně formulovaný text, který sice obsahuje veškeré požadavky, avšak 

neposkytuje přehled o tom, do jakých oblastí bude vzdělávání cíleně směřováno  

a jak bude uskutečňováno 

- nevyváženost zaměření IVP spočívající v tom, že některé problémy jsou řešeny 

s maximální pečlivostí (např. výsledky odborných vyšetření nebo materiální 

zajištění apod.), zatímco jiné zůstávají v pozadí 

 

Blanka Pletichová, speciální pedagožka ze SPC Dítě uvádí, že IVP je pracovní 

materiál, který nepředstavuje striktní stanovení postupu práce s handicapovaným dítětem. Za 

velmi pozitivní pokládá současné rozvolnění přístupu ve smyslu „buďto to dítě zvládne, 

budeme pro to dělat, co se dá, nebo je jeho maximum jinde a pak se nic neděje. Důležité je, 

aby se posunovalo, aby se ve škole cítilo dobře a aby se naučilo, co se může naučit.“ 15 

 

5  Podpůrné asistenční služby 
 

Reforma školství ve svých právních dokumentech v souvislosti s podporou integrace 

dětí se SPV a na základě zkušeností s jejich vzděláváním umožnila působení další osoby 

vedle učitelky pro úspěšnost integrace. Byla zavedena funkce asistenta pedagoga, která 

představuje novou podpůrnou službu v České republice poskytující možnost kvalitnějšího 

vzdělávání dětem se SPV. 

                                                           
15 CHVÁTALOVÁ, H. Kam směřuje integrace. Rozhovor s Blankou Bartošovou a Blankou Pletichovou. Děti a my, III/2005,  
 s. 57. 
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Péči o postižené děti nezajišťuje pouze školství, ale výrazně se na ní podílí i resort 

práce a sociálních věcí, který zavádí možnost využít v případě potřeby osobního asistenta. 

V praxi se však často setkáváme se zaměňováním těchto funkcí, a proto je nutné si jejich 

rozdílnost ujasnit. 

 

5.1  Asistent pedagoga = podpůrná služba při vzdělávání 

5.1.1 Asistent pedagoga a legislativa 

 

Funkce asistenta pedagoga je v resortu školství zajišťována především na základě 

těchto legislativních předpisů: 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) 

§ 16 odst. 9 

Ředitel školy může ve třídě, ve které se vzdělává dítě se speciálními vzdělávacími 

potřebami, zřídit funkci asistenta pedagoga. V případě dětí se zdravotním postižením  

a zdravotním znevýhodněním je nezbytné vyjádření školského poradenského zařízení. 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů 

§ 2 

(1) Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, 

přímou speciálně pedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost 

přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na 

základě zvláštního právního předpisu (dále jen „přímá pedagogická činnost“); je 

zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem 

státu, nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy  

v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu. Pedagogickým 

pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává přímou pedagogickou činnost 

v zařízeních sociálních služeb. 

(2) Přímou pedagogickou činnost vykonává 

a) učitel, 

b) pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,  

c) vychovatel, 
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d) speciální pedagog, 

e) psycholog, 

f) pedagog volného času, 

g) asistent pedagoga, 

h) trenér, 

i) vedoucí pedagogický pracovník. 

 

§ 20 Asistent pedagoga 

Asistent pedagoga získává odbornou kvalifikaci 

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu 

v oblasti pedagogických věd, 

b) vyšším odborným vzděláním získaným studiem v akreditovaném vzdělávacím 

programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu 

pedagogických asistentů nebo sociální pedagogiku, 

c) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího 

programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu 

pedagogických asistentů, 

d) středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu 

středního vzdělávání a studiem pedagogiky, nebo 

e) základním vzděláním a absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu pro 

asistenty pedagoga uskutečňovaného zařízením dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků. 

 

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

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

§ 7 Asistent pedagoga 

(1) Hlavními činnostmi asistenta pedagoga jsou pomoc žákům při přizpůsobení se 

školnímu prostředí, 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. 
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(2) Žádost o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga obsahuje název a sídlo 

právnické osoby, která vykonává činnost školy, počet žáků a tříd celkem, počet žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami, dosažené vzdělání asistenta pedagoga, 

předpokládanou výši platu nebo mzdy, zdůvodnění potřeby zřízení funkce asistenta 

pedagoga, cíle, kterých chce ředitel školy zřízením této funkce ve škole dosáhnout,  

a náplň práce asistenta pedagoga.16 

 

§ 8 odst. 6 

Ve třídách určených pro dítě s těžkým zdravotním postižením mohou zabezpečovat 

výchovně vzdělávací činnost souběžně 3 pedagogičtí pracovníci, z nichž alespoň jeden 

je asistent pedagoga. 

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

speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 

pracovníků určuje v příloze č. 1 týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti asistenta 

pedagoga (jedná se o 20–40 hodin). 

 

5.1.2 Udělování souhlasu se zřízením funkce asistenta pedagoga 

  

Při zajišťování podpůrné služby asistenta pedagoga mají zásadní význam ŠPZ. Jejich 

úkolem je doporučení služby asistenta pedagoga. Jedná se především o zdůvodnění potřeby 

zřízení funkce asistenta pedagoga a doporučení náplně práce. Bez vyjádření ŠPZ nemůže 

ředitelství školy žádost o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga uplatňovat. 

O zřízení této funkce musí ředitel školy požádat odbor školství příslušného krajského 

úřadu, jenž se svým souhlasem zároveň zavazuje k financování tohoto pracovníka.  

 

5.1.3 Vymezení funkce a pracovní náplně asistenta pedagoga 

  

Zřizování funkce asistenta pedagoga představuje v současnosti novou pedagogickou 

profesi ve školství. Je zaměstnancem školy, pracuje ve třídě pod metodickým vedením 

                                                           
16 Vybrané odstavce ze zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů a vyhlášky č. 
73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně 
nadaných ve znění pozdějších předpisů, uvádíme v plném znění. 
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pedagoga – třídního učitele, který zodpovídá za průběh a výsledky vzdělávání. Jeho úkolem je 

být jakýmsi zprostředkovatelem výuky učitele a jeho pomocníkem při výchovně vzdělávací 

činnosti. Pracuje dle pokynů třídního učitele a nestává se pouze učitelem integrovaného dítěte. 

Pro dobrou spolupráci mezi učitelem a asistentem pedagoga je důležitá vzájemná 

informovanost a vymezení kompetencí. Po vzájemné dohodě pracuje nejen s integrovaným 

dítětem, ale pomáhá i s ostatními dětmi. Účastní se aktivně sestavování IVP. Je třeba, aby měl 

k dispozici potřebné pomůcky, aby byl seznámen se specifickými potřebami dítěte a jeho 

rodinou. Podporu asistentovi pedagoga poskytují i odborní pracovníci ŠPZ. 

„Hlavními činnostmi asistenta pedagoga jsou: 

- individuální pomoc dětem při začleňování se a přizpůsobení se školnímu prostředí 

- pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti 

- pomoc při vzájemné komunikaci pedagogů s dítětem a dětmi mezi sebou 

- pomoc při spolupráci se zákonnými zástupci dítěte“17 

Ředitel školy stanoví konkrétní náplň práce pro asistenta pedagoga na základě podkladů  

a doporučení SPC, na základě skutečných potřeb dítěte a na základě podmínek školy. 

 

5.2 Osobní asistent = sociální služba 
 

Pokud dítě vyžaduje pomoc osobního asistenta, jedná se o sociální službu 

zajišťovanou v rámci ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). V užším slova smyslu je 

to zaměstnanec poskytovatele sociálních služeb, který je registrován na službu osobní 

asistence podle zákona o sociálních službách. V širším slova smyslu je to osoba, která 

poskytuje dobrovolně nebo za dohodnutou finanční odměnu péči klientovi v jeho přirozeném 

prostředí. Rodiče se proto musí obrátit na příslušný odbor sociální péče v místě jejich 

bydliště. Osobní asistent není pedagogickým pracovníkem, není zaměstnancem školy, ale 

může na škole působit na základě možnosti dané § 8 odst. 7 vyhlášky č. 73/2005 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (srov. následující kapitolu). 

 

 

 

 

 

                                                           
17 TEPLÁ, M., ŠMEJKALOVÁ, H. Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák 
nebo žáci se zdravotním postižením, Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2007, s. 18–35. 
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5.2.1 Osobní asistent a legislativa 

 

V resortu MŠMT řeší tuto problematiku vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, 

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

nadaných ve znění pozdějších předpisů 

§ 8 odst. 7 

Ve třídách, ve kterých se vzdělává dítě se zdravotním postižením, může se souhlasem 

ředitele školy a zákonného zástupce dítěte nebo zletilého žáka působit osobní asistent, 

který není zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy. 

 

V resortu MPSV řeší tuto problematiku zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

§ 39 

(1) „Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení, 

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového 

omezení v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba 

potřebuje. 

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje zejména tyto základní činnosti 

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

b) Pomoc při osobní hygieně 

c) Pomoc při zajištění stravy 

d) Výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti 

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

f) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí“18 

 

6 Učitel a jeho role ve školské integraci 
 

O integraci dítěte s postižením rozhoduje ředitel školy, který by o tom měl informovat 

celý pedagogický sbor, ne jen ty pedagogy, kterých se to týká. Iva Uzlová uvádí, že je třeba 

vytvořit společnou strategii, jakým způsobem postupovat, aby integrace byla úspěšná. 

Součástí stanovení postupů vedoucích k realizaci integrace musí být rovněž definování 
                                                           
18.Vybrané odstavce ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách uvádíme v plném znění. 
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případných překážek a negativních faktorů, které by mohly procesu integrace bránit. 

„V žádném případě v tom ředitel nesmí nechat učitele samotného. Úspěšná integrace je 

závislá na týmové práci, není to věc jednoho učitele.“19 

Přijetí dítěte s postižením klade na pedagoga zvýšené nároky. Samozřejmostí je 

participace při tvorbě IVP a jeho plnění. Pedagog musí zvládnout rozdělení svého zájmu  

a působení mezi děti zdravé a dítě s handicapem tak, aby žádná ze stran nebyla v nevýhodě  

a ochuzena nízkými nároky a nedostatkem času. Je věcí pedagoga, jakým způsobem si práci 

ve třídě bude organizovat a jak zapojí asistenta pedagoga. Neustále však musí vést v patrnosti, 

že za vzdělávání všech nese plnou odpovědnost pouze on sám. Nezbytnou podmínkou je při 

tom další vzdělávání (zjišťování výsledků recentních výzkumů a hledání aktuálních informací 

z oboru na internetu a v odborné literatuře, absolvování konferencí a odborných seminářů, 

konzultace s pedagogy, kteří již mají zkušenosti s individuální integrací, s externími 

odborníky a zástupci školských poradenských zařízení). 

 

 

7 Spolupráce s rodinou 

 

Spolupráce rodiny a školy je jednou ze základních podmínek úspěšného vzdělávání. 

Proto RVP PV věnuje této oblasti velkou pozornost. Klade důraz především na spolupodílení 

se rodičů při tvorbě programu a dokumentů MŠ, na partnerství, oboustrannou informovanost, 

porozumění a ochotu vyhovět. Definuje, že mateřská škola podporuje rodinnou výchovu  

a pomáhá v péči o dítě. 

Rodiče dětí se SPV, zvláště pak se zdravotním postižením, se obvykle vyrovnávají 

s velmi obtížnými životními situacemi a to je nutné si uvědomovat, respektovat a pochopit. 

Proto je třeba, aby pedagogové k těmto rodičům přistupovali velmi citlivě a empaticky.  

 

„Problémy, které život rodiny s postiženým dítětem ovlivňují, jsou zejména: 

- 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 a fyzická unavitelnost 

                                                           
19 TĚTHALOVÁ, M. Lidé s postižením mají žít spolu s ostatními. Rozhovor s Ivou Uzlovou. Informatorium – 4/ 2008, s. 8. 
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- větší osobní angažovanost a podpora dítěte 

- zabezpečení obslužných činností dítěte“20 

Nejen tyto, ale i další problémy by měli mít pedagogové na paměti. Měli by chápat 

přecitlivělost a být trpěliví při řešení a hledání společných postupů rozvoje dítěte. Zvláště 

rodiče malých dětí nejsou dostatečně s handicapem svých dětí smířeni, bývají nevyrovnaní  

a zranitelní. Často hledají chyby vně, tj. na straně školy, učitele, asistenta pedagoga. Je však 

třeba si uvědomit, že děti s handicapem mají své hranice, které není možné za žádných 

okolností překonat. Blanka Bartošová, speciální pedagog ze SPC Dítě k tomu podotýká, že 

nejlepší péče od rodičů přichází, pokud jsou láskyplní a klidní, a nikoli pokud se pokoušejí 

provádět grafomotoriku, rehabilitaci, logopedii atd., neboť pak už nemají čas být rodiči. 

Bartošová dále uvádí, že „je dobře rodiče nepřetěžovat, spíše je velmi jemně vést k tomu, aby 

dokázali vidět kvality svého dítěte, protože každé dítě má kvality.“21 Právě tyto skutečnosti 

považuje za největší cíl. 

 

8  Ředitel a jeho role ve školské integraci 
  

Zodpovědnou osobou za proces školské integrace je ředitel školy, proto je nutné 

shrnout jednotlivé kroky, které se individuální integrace v běžné MŠ týkají. Mnohé již bylo 

uvedeno v předchozích kapitolách. Pokud zvážíme, že jsme schopni zajistit veškeré podmínky 

pro úspěšnou integraci dítěte se zdravotním postižením a rozhodneme se pro ni, je nutné 

neopomenout jednotlivé kroky postupu realizace individuální integrace, které jsou 

vypracovány a uvedeny v Zásadách postupu realizace individuální integrace dětí se 

zdravotním postižením v běžné MŠ (viz kapitola 10.6 Zásady postupu realizace individuální 

integrace dětí se zdravotním postižením v běžné MŠ). Splněním těchto podmínek získáme 

finanční prostředky na příplatek na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dítěte  

a zabezpečení jeho vzdělávacích potřeb (dále příplatek). Výše příplatku je stanovena 

individuálně podle konkrétních vzdělávacích potřeb dítěte, rozsahu poskytované péče  

a s ohledem na odbornou a ekonomickou náročnost výuky. Příplatek je určen na mzdové 

prostředky pedagogů a dalších pracovníků podílejících se na práci s dítětem, na nákup 

potřebných speciálních učebních a kompenzačních pomůcek. 

                                                           
20 MÜLLER, O. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, s. 33–35. 
21 CHVÁTALOVÁ, H. Kam směřuje integrace. Rozhovor s Blankou Bartošovou a Blankou Pletichovou. Děti a my, III/2005,  
s. 57. 
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9 Často kladené dotazy 
 

Tato kapitola se pokouší zodpovědět otázky související s problematikou individuální 

integrace, s nimiž se můžeme nejčastěji v praxi setkat. 

 

Musíme snížit počet dětí ve třídě v případě integrace jednoho dítěte se zdravotním 

postižením? 

 

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v § 2 určuje, že třída, ve které jsou 

zařazeny děti  (ne dítě) se zdravotním postižením, má nejméně 12 dětí a naplňuje se do počtu 

19 dětí. Tudíž v případě integrace jednoho dítěte počet dětí nelze snižovat. Je na zvážení 

ředitele školy, zda při tak velkých počtech dětí ve třídách a bez působení asistenta pedagoga, 

bude dítěti se zdravotním postižením zajištěna nezbytná péče. 

 

Je povinností ředitele přijmout dít ě se zdravotním postižením do běžné MŠ? 

 

I přesto, že legislativa podporuje individuální integraci v běžné MŠ (včetně RVP PV), 

není ředitel povinen přijmout dítě se zdravotním postižením, pokud není možné vytvořit  

a zajistit potřebné podmínky (materiální, personální, odborné a další). Tuto skutečnost 

posuzuje školské poradenské zařízení. Proto je nutné před přijetím dítěte se zdravotním 

postižením kontaktovat školské poradenské zařízení a snažit se s nimi domluvit.  

 

Co dělat v případě, že se nám u zápisu k předškolnímu vzdělávání jeví dítě jako 

problémové, i přesto, že má potvrzení od lékaře, že je zdravé? 

 

Platí předcházející odpověď, při čemž je však dobré stanovit zkušební pobyt dítěte  

(§ 34 odst. 3, školského zákona), který nesmí přesáhnout 3 měsíce. Ředitel totiž může poslat 

dítě na další vyšetření v době zkušebního pobytu. Pokud rodič výsledky z vyšetření nedodá, 

může ředitel předškolní vzdělávání dítěte na základě doporučení lékaře nebo školského 

poradenského zařízení (§ 35, odst. 1, písm. c, školského zákona) ukončit. 
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Pro jakou věkovou skupinu dětí poskytuje OŠ KHK finanční prostředky na zřízení 

funkce asistenta pedagoga? 

  

Věk dítěte by neměl rozhodovat, záleží na školském poradenském zařízení, co 

navrhne. V Královéhradeckém kraji byly finanční prostředky na zřízení funkce asistenta 

přidělovány pouze na děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (od roku 

2011 byla nastavena nová pravidla – viz 10.6 Zásady postupu realizace individuální integrace 

dětí se zdravotním postižením v běžné MŠ). 

 

Na závěr je nutné si připomenout, že integrované dítě je takové, které má doporučení 

školského poradenského zařízení (PPP, SPC). Doklad k integraci, který obsahuje podpůrná 

opatření (tj. návrh na zřízení funkce asistenta pedagoga) nelze nahradit návrhem lékaře. 

Pokud ředitel školy přijme dítě se zdravotním postižením na základě vyjádření lékaře, nemůže 

toto dítě vykázat jako integrované a žádat podpůrná opatření (tj. finanční prostředky, asistenta 

pedagoga, snížený počet dětí ve třídě.) 
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B  PRAKTICKÁ ČÁST 
 

10 Vlastní výzkum 
 

Předcházející teoretická část práce byla zaměřena na problematiku související 

s individuální integrací. Následující praktická část je orientována na analýzu podmínek 

individuální integrace dětí se zdravotním postižením v běžných mateřských školách jako 

samostatných právních subjektech v Královéhradeckém kraji. V jednotlivých podkapitolách 

budou uvedeny hlavní a dílčí cíle výzkumu, popsána charakteristika výzkumu a použité 

metody, uveden výběr respondentů, objasněna příprava a realizace výzkumu a výsledky 

dotazníkového šetření vzhledem k dílčím výzkumným cílům.  

 

10.1 Cíl výzkumu 
 

Hlavním cílem mého výzkumu bylo zmapovat aktuální stav individuální 

integrace dětí se zdravotním postižením v běžných mateřských školách 

v Královéhradeckém kraji. Záměrem bylo formou dotazníkového šetření zjistit, jaké 

zkušenosti mají mateřské školy s individuální integrací a jaké obavy individuální integraci 

provázejí. 

 

Dílčí výzkumné cíle byly stanoveny takto: 

- zjistit, zda více zkušeností s individuální integrací mají běžné MŠ ve městech nebo 

v obcích 

- zjistit, zda i přes překážky, které individuální integraci provázejí, jsou MŠ ochotny 

integrovat další děti se zdravotním postižením 

- zjistit nejčastější důvod, proč běžné MŠ neintegrují děti se zdravotním postižením  

 

10.2 Charakteristika výzkumu a použité metody 
 

Vzhledem ke stanovenému cíli mé bakalářské práce jsem zvolila metodu 

kvantitativního výzkumu, prováděného formou dotazníku. Dotazník je nejfrekventovanější 
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technikou zjišťování údajů.22 Jedná se o standardizovaný soubor otázek předem připravených 

ve formuláři s cílem získat co nejvíce údajů a směřovat tak k hlavnímu záměru celého šetření. 

Výhodou dotazníkového šetření je možnost oslovení velkého počtu respondentů, 

naopak nevýhodou je nízká návratnost. Dotazníky byly rozeslány respondentům formou 

elektronické pošty, která se zdála být z mého pohledu nejjednodušší, nejlevnější  

a nejrychlejší. Tímto jsem se však vystavila riziku nízké návratnosti. Z oslovených  

152 respondentů se mi vrátilo 84 vyplněných dotazníků, tj. 55 %.  

 

Dotazník, který byl respondentům předložen, se skládá ze tří částí (viz příloha A): 

- dotazník A – byl určen všem mateřským školám s cílem zjistit umístění a velikost 

MŠ 

- dotazník B – se dotazoval na zkušenosti, které mateřské školy mají s individuální 

integrací dětí se zdravotním postižením 

- dotazník C – vyplňovaly mateřské školy, které s integrací nemají zkušenosti; 

předmětem tohoto dotazníku bylo zjistit, jaký je hlavní důvod, proč běžné 

mateřské školy neintegrují děti se zdravotním postižením  

 

Dotazníky se navzájem lišily počtem otázek a jejich obsahem. Každý byl upraven tak, 

aby záměrně zjišťoval současný pohled integrovaného vzdělávání v běžných mateřských 

školách. Většina otázek byla uzavřených – respondenti na ně odpovídali pomocí formátů 

kategorií nominální (ano – ne). Tento způsob jsem zvolila proto, abych oslovené respondenty 

neodradila složitostí dotazníku a aby návratnost byla co možná nejvyšší a měla vypovídající 

hodnotu. Všechny otázky jsem se snažila formulovat tak, aby jasně směřovaly k hlavnímu cíli 

výzkumu.  

 

10.3 Výběr respondentů 
 

Výběr respondentů byl proveden na základě zvoleného výběrového souboru, kterým 

jsou všechny běžné mateřské školy jako samostatné právní subjekty zřizované obcemi 

v Královéhradeckém kraji. Respondenty dotazníkového šetření jsou ředitelky a ředitelé (dále 

jen ředitelé) těchto škol, které jsem zvolila, protože se domnívám, že jejich odpovědi budou 

                                                           
22 GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu, 2000,  s. 99. 
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mít nejvyšší vypovídající hodnotu. Oslovila jsem všech 152 ředitelů běžných mateřských škol 

jako samostatných právních subjektů v Královéhradeckém kraji, a to formou e-mailu 

s přiloženým dotazníkem. Při obesílání jsem vycházela ze seznamu mateřských škol, který je 

uveden na webových stránkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje  

(http://www.kr-kralovehradecky.cz/) v sekci školství. 

 

10.4 Příprava a realizace výzkumu 
 

Výzkum jsem rozdělila do čtyř etap. Součástí první etapy byla příprava, která 

zahrnovala formulaci výzkumného problému, studium literatury vztahující se k dané tématice, 

stanovení si výzkumného cíle a techniky výzkumu.     

 Druhou etapou byl sběr informací, kterému předcházel předvýzkum. Byl proveden 

u vzorku 6 respondentů, u kterých jsem ověřovala, zda správně rozumí otázkám 

formulovaným v dotazníku. Z tohoto předvýzkumu vyplynulo, že bylo nutné poupravit, 

upřesnit a doplnit některé otázky tak, aby byly srozumitelné a měly, co možná nejvyšší 

vypovídající hodnotu.         

 Výzkumné šetření bylo zrealizováno v měsících únor až duben 2011. Oslovila jsem 

ředitele běžných mateřských škol samostatných právních subjektů zřizovaných obcemi 

v Královéhradeckém kraji formou doprovodného dopisu, ve kterém jsem vysvětlila účel 

výzkumu a jeho výstup (vypracování a sjednocení postupu realizace individuální integrace 

v běžné mateřské škole). Zároveň jsem jim nabídla možnost, že v případě zájmu jim 

zpracovaný materiál poskytnu k využití.       

 Ve třetí etapě výzkumu probíhal sběr dat a jejich zpracování. V poslední, čtvrté etapě 

byla provedena jejich analýza a následná interpretace. Nashromážděná data z výzkumného 

šetření jsou z každé otázky dotazníku zpracována do tabulek a grafů s následným 

komentářem, které jsou dle dílčích cílů strukturovány do jednotlivých podkapitol.  

 Jak již bylo uvedeno v podkapitole 10.2, počet distribuovaných dotazníků činil 152, 

vyplněných dotazníků se vrátilo 84, což ilustruje graf a tabulka 1 uvedené níže. 
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Tabulka 1 

Varianty Absolutní četnost Četnost v % 

Vrácené dotazníky 84 55 

Nevrácené dotazníky 68 45 

Celkem 152 100 

Graf 1  

55%
45%

počet vrácených dotazníků

počet nevrácených

 

 

10.5 Vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření 

10.5.1 První dílčí výzkumný cíl 

Prvním dílčím výzkumným cílem je zjistit, zda více zkušeností s individuální integrací 

mají běžné MŠ ve městech nebo v obcích. 

 

Výzkumný předpoklad č. 1 

Předpokládám, že více zkušeností s individuální integrací dětí se zdravotním 

postižením mají MŠ umístěné v obci, neboť je menší pravděpodobnost, že mají zřízené 

speciální třídy nebo speciální MŠ.  

Tabulka 2  

Varianty Absolutní četnost Četnost v % 

Město 14 64 

Obec 8 36 

Celkem 22 100 
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Graf 2  

64%

36%

město obec

 

 

Tabulka 3  

 

Varianty Absolutní četnost Četnost v % 

1 – 2 třídy 9 40 

3 – 4 třídy 4 20 

5 – 6 tříd 6 25 

7 – a více tříd 3 15 

Celkem 22 100 

 

Graf 3  

40%

20%

25%

15%

1-2 třídy
3-4 třídy
5-6 tříd
7 a více tříd

 

 

Závěr prvního díl čího výzkumného cíle 

 

Tabulka a graf 2 ilustruje, jaké je procentuální zastoupení MŠ, umístěných ve městě 

nebo v obci, které mají zkušenosti s individuální integrací v běžné MŠ a tabulka a graf 3 

vypovídají o velikosti jednotlivých mateřských škol. Dle údajů je patrné, že větší zkušenosti 

mají MŠ umístěné ve městech (66%). Proto vyvracím svůj výzkumný předpoklad č. 1, že 
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s individuální integrací mají větší zkušenosti MŠ umístěné v obci z důvodu menší 

pravděpodobnosti zřizování speciálních mateřských škol nebo speciálních tříd. 

 

10.5.2 Druhý dílčí výzkumný cíl 

 

Druhým dílčím výzkumným cílem je zjistit, zda i přes překážky, které individuální 

integraci provázejí, jsou MŠ ochotny integrovat další děti se zdravotním postižením.  

 

Výzkumný předpoklad č. 2 

Předpokládám, že i přes veškeré nedostatky, které individuální integraci dětí se 

zdravotním postižením v běžných MŠ provázejí, jsou MŠ ochotny věnovat se integraci  

i v dalších letech.  

 

Vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření v mateřských školách, které integrují dítě 

se zdravotním postižením nebo s integrací mají zkušenost 

Výzkumu se celkem zúčastnilo 21 respondentů běžných mateřských škol 

samostatných právních subjektů v Královéhradeckém kraji, kteří mají zkušenosti 

s individuální integrací dítěte se zdravotním postižením v běžné MŠ a 1 MŠ s obrácenou 

integrací (tzn. zdravý k handicapovaným). 

 Dotazník B je anonymní a byl určen ředitelům MŠ, které v tomto školním roce 

integrují dítě se zdravotním postižením nebo těm, které s integrací již mají zkušenosti z let 

minulých. Obsahuje 15 uzavřených otázek, na které respondenti odpovídali pomocí formátů 

kategorií nominální (ano – ne).  

 

1. Jsou materiální podmínky (uspořádání budovy, třídy, dostatek materiálů a pomůcek 

odpovídajících druhu postižení…) ve vaší MŠ vyhovující? 

2. Máte vytvořené vyhovující sociálně-personální podmínky (připravenost učitele, 

ochota, znalost příslušné oblasti speciální pedagogiky…)? 

3. Využili jste před přijetím dítěte se zdravotním postižením možnost zkušebního 

pobytu? 
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4. Máte (měli jste) v MŠ zřízenou funkci asistenta pedagoga? 

5. Je pro vás asistent pedagoga při práci přínosem? 

6. Pomáhá (pomáhal) vám při práci se zdravotně postiženým dítětem osobní asistent? 

7. Máte (měli jste) snížený počet dětí ve třídě? 

8. Máte (měli jste) vypracovaný individuální vzdělávací plán pro dítě se zdravotním 

postižením? 

9. Spolupracovali jste při jeho tvorbě s pracovníky školských poradenských zařízení  

a rodiči? 

10. Máte (měli jste) dobré zkušenosti ze spolupráce se školskými poradenskými 

zařízeními? 

11. Máte (měli jste) dobré zkušenosti ohledně spolupráce s rodiči? 

12. Získáváte finanční prostředky na integraci i z jiných zdrojů (od zřizovatele, sponzorů, 

občanských sdružení)? 

13. Poskytl vám odbor školství Královéhradeckého kraje dostatek informací a materiálů, 

jak postupovat v případě individuální integrace? 

14. Zdá se vám množství finančních prostředků ze státního rozpočtu na pokrytí zvýšených 

nákladů spojených s integrací jako dostačující? 

15. Pokud by se vám naskytla další možnost integrace, využili byste jí? 

 

Dále je jeho součástí jedna otevřená otázka zjišťující, z jakého důvodu nejsou MŠ 

ochotny v dalších letech integrovat dítě se zdravotním postižením. 

Vrácené dotazníky obsahovaly i zkušenosti, které ředitelé s individuální integrací 

v běžné MŠ mají. Jednotlivé výpovědi i zkušenosti jsem analyzovala a následně vyhodnotila. 

V následující části je nejprve uvedeno vždy znění otázky dotazníku a zpracování příslušné 

výpovědi formou tabulky a přehledného grafu. Jednotlivé otázky, tabulky i grafy budou 

označeny pořadovým číslem a písmenem B (dotazník B). Každá otázka a jí odpovídající 

zjištění budou komentována a interpretována. 
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Rozbor jednotlivých otázek dotazníku B 

Otázka B 1 

Jsou materiální podmínky (uspořádání budovy, třídy, dostatek materiálů a pomůcek 

odpovídajících druhu postižení…) ve vaší MŠ vyhovující?  

Tabulka B 1 

Varianty Absolutní četnost Četnost v % 

Ano 12 57 

Ne 9 43 

Nevyjádřili se 0 0 

Celkem 21 100 

 

Graf B 1 

57%

43%

ano ne

 

Komentář B 1 

Vytvoření materiálních podmínek, které jsou stěžejní pro úspěšnou integraci dětí se 

zdravotním postižením, hodnotilo 57 % respondentů jako vyhovující. 43 % oslovených 

ředitelů uvádí, že materiální podmínky v jejich MŠ nejsou optimální. 
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Otázka B 2 

Máte vytvořené vyhovující sociálně-personální podmínky (připravenost učitele, ochota, 

znalost příslušné oblasti speciální pedagogiky…)? 

Tabulka B 2 

Varianty Absolutní četnost Četnost v % 

Ano 15 71 

Ne 5 24 

Nevyjádřili se 1 5 

Celkem 21 100 

 

Graf B 2 

71%

24%

5%
ano ne nevyjádřili se 

 

Komentář B 2 

 71 % dotázaných subjektů má vytvořené vyhovující sociálně-personální podmínky, 

zatímco 24 % ředitelů hodnotí tyto podmínky (připravenost učitele, ochota, znalost příslušné 

oblasti speciální pedagogiky…) jako ne příliš příznivé. 1 respondent se hodnocení otázky  

č. 2 nezúčastnil. 
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Otázka B 3 

Využili jste před přijetím dít ěte se zdravotním postižením možnost zkušebního pobytu? 

Tabulka B 3 

Varianty Absolutní četnost Četnost v % 

Ano 6 29 

Ne 15 71 

Nevyjádřili se 0 0 

Celkem 21 100 

 

Graf B 3 

  

 

 

 

 

 

Komentář B 3 

 Možnosti zkušebního pobytu využilo jen 29 % oslovených respondentů.  

71 % ředitelů této příležitosti, kterou nabízí školský zákon (§ 34, odst. 3 říká, že ředitel může 

stanovit zkušební pobyt dítěte, který nesmí přesáhnout 3 měsíce) nevyužilo. 

 

 

 

 

 

 

29%

71%

ano ne
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Otázka B 4  

Máte (měli jste) v MŠ zřízenou funkci asistenta pedagoga? 

Tabulka B 4 

Varianty Absolutní četnost Četnost v % 

Ano 8 38 

Ne 12 57 

Nevyjádřili se 1 5 

Celkem 21 100 

 

Graf B 4 

38%

57%

5%
ano ne nevyjádřili se

 

Komentář B 4 

Výsledky těchto výpovědí jsou žalostné, neboť pouze 38 % MŠ mělo zřízenou funkci 

asistenta pedagoga, zatímco 57 % pracovalo v MŠ bez pomoci dalšího pedagogického 

pracovníka. 1 respondent nehodnotil. Domnívám se, že takto nízké procento je ovlivněno 

právě tím, že Královéhradecký kraj poskytuje finanční prostředky na zřízení funkce asistenta 

pedagoga na děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (od roku  

2011 jsou stanovena nová pravidla – viz Zásady postupu realizace individuální integrace dětí 

se zdravotním postižením v běžné MŠ) 
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Otázka B 5 

Je pro vás asistent pedagoga při práci přínosem? 

Tabulka B 5 

Varianty Absolutní četnost Četnost v % 

Ano 14 67 

Ne 4 19 

Nevyjádřili se 3 14 

Celkem 21 100 

 

Graf B 5 

 

 

 

 

 

Komentář B 5 

67 % hodnotí práci asistenta pedagoga jako přínos, 19 % dotázaných nespatřuje 

v pomoci dalšího pedagogického pracovníka význam, 3 respondenti se nevyjádřili. 

 

 

 

 

 

 

 

67%

19%

14%
ano ne nevyjádřili se 
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Otázka B 6 

Pomáhá (pomáhal) vám při práci se zdravotně postiženým dítětem osobní asistent? 

Tabulka B 6 

Varianty Absolutní četnost Četnost v % 

Ano 5 24 

Ne 16 76 

Nevyjádřili se 0 0 

Celkem 21 100 

 

Graf B 6 

 

 

 

 

 

Komentář B 6 

Dle provedené analýzy bylo zjištěno, že pomoci osobního asistenta, další podpůrnou 

asistenční službu, která je zajišťována v rámci MPSV využilo 24 % mateřských škol, zatímco 

v 76 % osobní asistent při práci se zdravotně postiženým dítětem nepomáhal. 

 

 

 

 

 

 

24%

76%

ano ne
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Otázka B 7 

Máte (měli jste) snížený počet dětí ve třídě? 

Tabulka B 7 

Varianty Absolutní četnost Četnost v % 

Ano 6 29 

Ne 13 62 

Nevyjádřili se 2 9 

Celkem 21 100 

 

Graf B 7 

29%

62%

9%
ano ne nevyjádřili se

 

Komentář B 7 

Pouze 29 % oslovených respondentů uvedlo, že počet dětí ve třídě byl snížen.  

V 62 % mateřských škol pracovali se zdravotně postiženým dítětem při plném počtu dětí.  

2 respondenti se k otázce nevyjádřili. 
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Otázka B 8 

Máte (měli jste) vypracovaný individuální vzdělávací plán pro dítě se zdravotním 

postižením? 

Tabulka B 8 

Varianty Absolutní četnost Četnost v % 

Ano 21 100 

Ne 0 0 

Nevyjádřili se 0 0 

Celkem 21 100 

 

Graf B 8 

100%

ano

 

Komentář B 8 

Individuální vzdělávací plán pro dítě se zdravotní postižením měly vypracované 

všechny mateřské školy, které se zúčastnily dotazníkového šetření, tedy 100 % respondentů. 
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Otázka B 9 

Spolupracovali jste při jeho tvorbě s pracovníky školských poradenských zařízení  

a rodiči? 

Tabulka B 9 

Varianty Absolutní četnost Četnost v % 

Ano 19 90 

Ne 2 10 

Nevyjádřili se 0 0 

Celkem 21 100 

 

Graf B 9 

90%

10%
ano ne

 

Komentář B 9 

Při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu spolupracovalo se školskými 

poradenskými zařízeními a rodiči 90 % odpovídajících, dva respondenti měli vytvořený IVP 

bez spolupráce s těmito subjekty. 
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Otázka B 10 

Máte dobré zkušenosti ze spolupráce se školskými poradenskými zařízeními? 

Tabulka B 10 

Varianty Absolutní četnost Četnost v % 

Ano 17 81 

Ne 3 14 

Nevyjádřili se 1 5 

Celkem 21 100 

 

Graf B 10 

81%

14% 5%
ano ne nevyjádřili se

 

Komentář B 10 

81 % ředitelů má dobré zkušenosti se spoluprací se školskými poradenskými 

zařízeními, 14 % respondentů hodnotilo spolupráci jako negativní, 1 respondent se k této 

otázce nevyjádřil. 
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Otázka B 11 

Máte dobré zkušenosti ohledně spolupráce s rodiči? 

Tabulka B 11 

Varianty Absolutní četnost Četnost v % 

Ano 15 71 

Ne 6 29 

Nevyjádřili se 0 0 

Celkem 21 100 

 

Graf B 11 

71%

29%

ano ne

 

Komentář B 11 

 Spolupráci s rodiči hodnotí 71 % respondentů jako dobrou, 29 % oslovených považuje 

spolupráci se zákonnými zástupci dětí za nevyhovující. 
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Otázka B 12 

Získáváte finančním prostředky na integraci i z jiných zdrojů (od zřizovatele, sponzorů, 

občanských sdružení)? 

Tabulka B 12 

Varianty Absolutní četnost Četnost v % 

Ano 3 14 

Ne 17 81 

Nevyjádřili se 1 5 

Celkem 21 100 

 

Graf B 12 

14%

81%

5%
ano ne nevyjádřili se

 

Komentář B 12 

Finanční prostředky z jiných zdrojů (od zřizovatele, sponzorů, občanských sdružení) 

získává pouze 14 % mateřských škol, zatímco 81 % nezískává. 1 respondent se k otázce  

č. 12 nevyjádřil. 
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Otázka B 13 

Poskytl vám odbor školství Královéhradeckého kraje dostatek informací a materiálů, 

jak postupovat v případě individuální integrace? 

Tabulka B 13 

Varianty Absolutní četnost Četnost v % 

Ano 8 38 

Ne 13 62 

Nevyjádřili se 0 0 

Celkem 21 100 

 

Graf B 13 

38%

62%

ano ne

 

Komentář B 13 

 38 % ředitelů získalo od odboru školství Královéhradeckého kraje dostatek informací 

týkajících se individuální integrace, zatímco 62 % oslovených respondentů uvedlo, že 

informace byly nedostačující. 
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Otázka B 14 

Zdá se vám množství finančních prostředků ze státního rozpočtu na pokrytí zvýšených 

nákladů spojených s integrací jako dostačující? 

Tabulka B 14 

Varianty Absolutní četnost Četnost v % 

Ano 0 0 

Ne 19 90 

Nevyjádřili se 2 10 

Celkem 21 100 

 

Graf B 14 

0%

90%

10%
ano ne nevyjádřili se

 

Komentář B 14 

Za nedostačující považuje 90 % ředitelů množství finančních prostředků ze státního 

rozpočtu na pokrytí zvýšených nákladů s integrací. 2 respondenti na tuto otázku 

neodpověděli. 
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Otázka B 15 

Pokud by se vám naskytla další možnost integrace, využili byste jí? 

Tabulka B 15 

Varianty Absolutní četnost Četnost v % 

Ano 16 76 

Ne 5 24 

Nevyjádřili se 0 0 

Celkem 21 100 

 

Graf B 15 

76%

24%

ano ne

 

Komentář B 15 

Možnosti další integrace by využilo 76 % respondentů, 24 % dotázaných uvádí, že by 

se do další individuální integrace nepouštělo. 

Součástí dotazníku B je jedna otevřená otázka zjišťující, z jakého důvodu nejsou MŠ 

ochotny v dalších letech integrovat dítě se zdravotním postižením. Níže jsou uvedeny 

výpovědi ředitelů mateřských škol, které v důsledku negativních zkušeností nadále nechtějí 

využít možnosti individuální integrace dětí se zdravotním postižením v běžné mateřské škole: 

- při současném počtu dětí přihlašujících se do MŠ si nemohou dovolit snižovat 

počty dětí ve třídách (je nereálné domnívat se, že v počtu 28 dětí ve třídě  

i s asistentem pedagoga bude vzdělávání integrovaného dítěte kvalitnější než ve 

speciální mateřské škole) 

- v aktuálních podmínkách chybí vybavenost i speciálně upravené prostory, 

vzdělávací pomůcky a nedostatečná je i odborná připravenost personálu 
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- úvazek asistenta pedagoga nepokrývá celou dobu pobytu dítěte v MŠ 

- finanční prostředky na asistenta pedagoga jsou v Královéhradeckém kraji 

přidělovány pouze pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky 

- při velkých počtech dětí ve třídě a bez asistenta pedagoga je obtížné (ba téměř 

nemožné) pracovat se všemi dětmi dle jejich individuálních zvláštností a naplňovat 

tak cíle RVP PV 

- projevy dítěte se zdravotním postižením (sebeubližování, vulgarismy, nepřiměřené 

reakce) trpí ostatní děti ve třídě, celková atmosféra třídy je narušena 

- rodiče ostatních dětí jsou znepokojeni nepřiměřenými projevy dítěte a používáním 

vulgarismů 

- integrované dítě je velkou zátěží po všech stránkách – práce učitelky není 

doceněna 

- nedostatečná spolupráce s rodiči integrovaných dětí 

 

Jak již bylo řečeno v úvodu této kapitoly, dotazníkového šetření se zúčastnila i 1 MŠ 

s obrácenou integrací (tzn. zdravý k handicapovaným). Odpovědi nebyly zapracovány do 

výsledků výzkumu, protože by došlo ke zkreslení dat. Nicméně bych ráda komentovala 

reakce na otázky v dotazníku B, které byly až na otázku B 14 (Zdá se vám množství 

finančních prostředků ze státního rozpočtu na pokrytí zvýšených nákladů spojených 

s integrací jako dostačující?) označeny jako vyhovující. Respondent hodnotí kontakt zdravých 

a handicapovaných dětí, který praktikuje již od roku 1993, jako velmi přínosný. 

 

Závěr druhého dílčího výzkumného cíle 

 

Tabulka a graf B 15 ilustrují, jaké je procentuální zastoupení MŠ, které by využily 

další možnosti individuální integrace v běžné mateřské škole. Poskytnutá data vypovídají  

o tom, že 75 % mateřských škol je ochotno věnovat se individuální integraci i v dalších 

letech. Proto potvrzuji svůj výzkumný předpoklad č. 2, že i přes veškeré nedostatky, 
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z nichž nejzávažnějším se ukázal být nedostatek finančních prostředků ze státního rozpočtu na 

pokrytí zvýšených nákladů spojených s integrací, jsou MŠ ochotny věnovat se integraci  

i v dalších letech.  

 

10.5.3 Třetí dílčí výzkumný cíl 

 

Třetím dílčím výzkumným cílem je zjistit nejčastější důvod, proč běžné MŠ 

neintegrují děti se zdravotním postižením.  

 

Výzkumný předpoklad č. 3 

 

Předpokládám, že nejčastějším důvodem, proč běžné MŠ neintegrují děti se 

zdravotním postižením, je nutnost snižování počtu dětí ve třídách a tím i uspokojení menšího 

počtu zájemců o předškolní vzdělávání. Snížením počtu dětí dochází ke snížení limitu jak 

pedagogických, tak nepedagogických pracovníků, což s sebou přináší další komplikace. 

 

Vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření v mateřských školách, které neintegrují 

dítě se zdravotním postižením 

 

 Výzkumu se celkem zúčastnilo 62 respondentů běžných mateřských škol 

samostatných právních subjektů v Královéhradeckém kraji.  

Jaké je procentuální zastoupení odpovědí jednotlivých mateřských škol umístěných 

v obci nebo ve městě ilustruje tabulka a graf 4 a jaké je procentuální zastoupení odpovědí 

týkajících se velikosti jednotlivých mateřských škol znázorňuje tabulka a graf 5 uvedené níže. 

 

Tabulka 4 

Varianty Absolutní četnost Četnost v % 

Město 32 52 

Obec 30 48 

Celkem 62 100 
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Graf 4  
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Tabulka 5 

Varianty Absolutní četnost Četnost v % 

1 – 2 třídy 37 59 

3 – 4 třídy 10 16 

5 – 6 tříd 9 15 

7 – a více tříd 6 10 

Celkem 62 100 
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 Dotazník C je anonymní a obsahuje 6 položek zjišťujících, z jakého důvodu běžné 

mateřské školy neintegrují dítě se zdravotním postižením. Oslovení respondenti mohli 

zaškrtnout více možností. 

 

1. V našem městě jsou speciální MŠ nebo speciální třídy. 

2. Rodiče doposud neprojevili o integraci zájem. 
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3. Nemáme dostatečně kvalifikované zaměstnance. 

4. Museli bychom snížit počet dětí ve třídě. Vyhověli bychom tak menšímu počtu 

zájemců o předškolní vzdělávání a zároveň by byl snížen limit pracovníků. 

5. Obáváme se větší zodpovědnosti se zajištěním bezpečnosti zdravotně postižených 

dětí. 

6. Nevíme, kde můžeme získat potřebné informace o integraci. 

 

Jednotlivé výpovědi jsem analyzovala a následně vyhodnotila. Výsledky tohoto 

výzkumného šetření byly zpracovány do grafu a každá z výpovědí vztahujících se 

k jednotlivým otázkám byla umístěna do tabulky s popisem a komentářem. Jednotlivé otázky 

a tabulky budou označeny pořadovým číslem a písmenem C (dotazník C).  

 

Graf 6 
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Z grafického zpracování výsledků průzkumu je patrné, jaké potíže nejčastěji provázejí 

integraci dětí se zdravotním postižením v běžných MŠ. Hlavním problémem se ukázal být 

nezájem rodičů (viz otázka C 2). Druhým nejčastějším důvodem byla obava MŠ z nutnosti 

upravovat počty dětí ve třídách a zároveň i snížení limitu pracovníků (viz otázka C 4). Otázky 

C 1 a C 3 měly stejné procentuální zastoupení. 37 % respondentů neintegruje dítě proto, že  

v místě je zřízena speciální MŠ nebo speciální třída a zároveň se obává nedostatku 
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kvalifikovaných pracovníků. Strach z větší míry odpovědnosti o zajištění bezpečnosti 

zdravotně postižených dětí vyjádřilo pouze 27 % dotázaných. Žádný z oslovených 

respondentů neuvedl nedostatek informací o výše zmíněné problematice nebo jejich získávání 

(viz otázka C 6) jako problém. 

 

Rozbor jednotlivých otázek dotazníku C 

 

Otázka C 1 

V našem městě jsou speciální mateřské školy, speciální třídy.  

Tabulka C 1 

Počet respondentů Četnost odpovědí Četnost v % 

62 23 37 

 

Komentář C 1 

Z výsledků této otázky lze vyvodit, že speciální MŠ i speciální třídy mají ve 

vzdělávání dětí se SVP své nezastupitelné místo. Nabízejí dětem se zdravotním postižením 

odbornou péči, poskytují dostatek kompenzačních pomůcek pro daný typ postižení atd.,  

a proto jim rodiče, pokud takovou možnost mají, dávají přednost. I ředitelé běžných MŠ 

odkazují rodiče dětí se SVP do speciálních škol (menší počty dětí na třídách, asistenti 

pedagoga, vhodné materiální podmínky aj.).  

 

Otázka C 2 

Rodiče dosud neprojevili zájem o integraci. 

Tabulka C 2 

Počet respondentů Četnost odpovědí Četnost v % 

62 46 74 
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Komentář C 2 

Výsledky dotazníkového šetření ukazují na to, že nejčastějším důvodem, proč běžné 

MŠ neintegrují, je fakt, že rodiče o integraci dítěte neprojevili zájem. Můžeme se domnívat, 

že pohnutky rodičů mohou být takovéto: 

- velké počty dětí ve třídách běžných MŠ a tím zvýšená starost o bezpečí zdravotně 

postiženého dítěte 

- vetší zájem o umístění dítěte se zdravotním postižením do speciální MŠ nebo 

speciální třídy 

- obava z nedostatku patřičně kvalifikovaných pedagogických pracovníků 

 

Otázka C 3 

Nemáme dostatečné kvalifikované zaměstnance. 

Tabulka C 3 

Počet respondentů Četnost odpovědí Četnost v % 

62 23 37  

 

Komentář C 3 

Procentuální výsledek byl u otázky C 3 shodný jako u otázky C 1. 37 % z dotázaných 

respondentů neintegruje dítě se zdravotním postižením z důvodu nedostatečné kvalifikace 

svých zaměstnanců. Závěrem tedy můžeme konstatovat, že v běžné MŠ jsou již 

v nadpoloviční míře zastoupeny učitelky, které absolvovaly studium speciální pedagogiky 

nebo takové, kterým nečiní potíže danou problematiku nastudovat.  
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Otázka C 4 

Museli bychom snížit počet dětí ve třídě, vyhověli bychom tak menšímu počtu zájemců  

o předškolní vzdělávání a zároveň by byl snížen i limit pracovníků. 

Tabulka C 4 

Počet respondentů Četnost odpovědí Četnost v % 

62 39 63 

 

Komentář C 4 

Vzhledem k nedostatečným kapacitám MŠ a zájmu zřizovatelů o navyšování počtu 

dětí ve třídách (§ 23, odst. 5, zákona č. 561/2005 Sb., který umožňuje zřizovateli povolit 

výjimku z nejvyššího počtu dětí do počtu 4 dětí za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na 

újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany 

zdraví), je pochopitelné, že tato problematika tíží ředitele MŠ jako druhá nejčastěji zmiňovaná 

v pořadí. Ředitelé si uvědomují, že v případě integrace by byly nuceny snížit počet dětí ve 

třídě a tím by bylo vyhověno menšímu počtu zájemců o předškolní vzdělávání. Snížení počtu 

dětí ve třídách by vedlo i ke snížení limitu jak pedagogických, tak nepedagogických 

pracovníků.  

 

Otázka C 5 

Obáváme se větší míry odpovědnosti se zajištěním bezpečnosti zdravotně postižených 

dětí. 

Tabulka C 5 

Počet respondentů Četnost odpovědí Četnost v % 

62 17 27 

 

Komentář C 5 

Protože nelze snižovat počet dětí ve třídě v případě integrace jednoho dítěte se 

zdravotním postižením, je samozřejmé, že při velkých počtech dětí ve třídách se pedagogové 
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obávají o jejich bezpečnost. Nicméně z výsledů odpovědí vyplývá, že tato obava nepatří mezi 

hlavní důvody, proč MŠ neintegrují.  

 

Otázka C 6 

Nevíme, kde můžeme získat potřebné informace o integraci. 

Tabulka C 6 

Počet respondentů Četnost odpovědí Četnost v % 

62 0 0 

 

Komentář C 6 

Potěšujícím zjištěním byl výsledek průzkumu, týkajícího se otázky C 6, kde všech  

62 dotázaných subjektů nepovažuje informace o integraci dětí se zdravotním postižením 

v běžných MŠ za nedostupné. Svědčí to o tom, že ředitelé MŠ jsou schopni zajistit si veškeré 

dostupné informace o podmínkách integrace. Ať už se to týká legislativy, spolupráce 

s odborem školství Královéhradeckého kraje, se školskými poradenskými zařízeními či jinými 

MŠ, které již zkušenosti s individuální integrací mají. 

 

Závěr t řetího dílčího výzkumného cíle 

 

Ze zjištěných dat vyplývá, že nejčastěji uváděnou výpovědí dotazníku vztahující se 

k problematice neochoty individuální integrace v běžné MŠ je skutečnost, že rodiče o ni 

doposud neprojevili zájem. Tímto vyvracím výzkumný předpoklad č. 3. Snížení počtu dětí 

ve třídě a v důsledku toho vyhovění menšímu počtu zájemců o předškolní vzdělávání  

a zároveň snížení limitu pracovníků bylo respondenty uvedeno až na druhém místě. 
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10.6  Zásady postupu realizace individuální integrace dětí se zdravotním postižením 
v běžné MŠ 

 

Zásady postupu jsou vypracovány dle současné legislativy, konzultací s pracovníky 

ŠPZ a nejnovějších informací OŠ KÚ Královéhradeckého kraje, které byly od roku 2011 

upraveny. 

 

1. Podat žádost na ŠPZ o vyšetření dítěte doporučeného k integraci (je podmíněno 

písemným souhlasem zákonných zástupců). 

2. ŠPZ vyšetří, stanoví závěry, doporučí či nedoporučí integraci, doporučí či nedoporučí 

zřízení funkce asistenta pedagoga. 

3. Na základě závěrů z vyšetření a ve spolupráci se ŠPZ vypracovat náplň práce asistenta 

pedagoga (viz příloha F). 

4. Vyplnit žádost o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga23 (viz příloha E)  

a zaslat ji do 31. května na OŠ KÚ Královéhradeckého kraje, jehož povinnou součástí 

je náplň práce asistenta pedagoga. 

5. Na základě závěrů z vyšetření a ve spolupráci se ŠPZ vypracovat IVP (viz příloha C, 

D), s jehož obsahem seznámíme zákonné zástupce dítěte (stvrdit podpisem). 

Vypracování IVP předchází písemná žádost zákonných zástupců o povolení 

vzdělávání dle IVP (viz příloha B). 

6. Pečlivě vyplnit oddíl IX. Individuálně integrované děti se zdravotním postižením 

podle druhu postižení ve výkazu o mateřské škole k 30. září. Zde se uvádějí děti,  

u kterých byly zjištěny speciální vzdělávací potřeby na základě vyšetření ŠPZ a jsou 

integrovány v běžných třídách, kde je jim věnována zvýšená péče. Zvláště je nutné 

zaměřit se na sl. 4, kde se uvádějí děti individuálně integrované, jejichž integrace si 

vyžádá zvýšené finanční prostředky a škola na ně bude požadovat příplatek dle 

vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Každé škole, která si zažádá o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga do 

31. května bude souhlas udělen bez ohledu na věk dítěte. OŠ KÚ Královéhradeckého kraje již 

nebude vyžadovat doporučení ŠPZ se zřízením funkce asistenta a nebudou probíhat 

dohodovací řízení, na kterých ŠPZ spolu s OŠ KÚ Královéhradeckého kraje projednávaly 
                                                           
23 Krajský úřad Královéhradeckého kraje [on line]., [cit. 3.5. 2011]. Dostupné na:  
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/skolstvi/vzdelavani/ke-stazeni/*kopie-1:-zadost-o-uznani-zahranicniho-
vzdelani-27149/ 
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jednotlivé druhy postižení a s tím související nutnost pomoci asistenta pedagoga. Nicméně  

i přesto je nezbytné dle § 16, odst. 4 školského zákona vyjádření ŠPZ. Bez tohoto vyjádření 

nemůže ředitelství školy žádost o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga uplatňovat. 

Pokud škola správně vyplní výkazy o mateřské škole k 30. září, získá na základě 

normativního rozpisu příplatek na individuálně integrované dítě dle druhu postižení.24 

V kompetenci ředitele je pak na základě výše finančního příspěvku rozhodnutí, zda přijme 

asistenta pedagoga (výše úvazku, zařazení do platové třídy) nebo použije prostředky jako 

odměny pro pedagogy, kteří věnují zvýšenou péči individuálně integrovaným dětem. Ani 

zvýšené finanční prostředky na individuálně integrované dítě však nepokryjí veškeré náklady 

spojené s integrací. Sami pracovníci OŠ KÚ Královéhradeckého kraje považují finanční 

prostředky za nedostačující. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Krajský úřad Královéhradeckého kraje [on line]., [cit. 3.5.2011]. Dostupné na: http://www.kr-
kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/skolstvi/vzdelavani/prime-vydaje-vzdelavani/principy-rozpisu-primych-neinvesticnich-
vydaju-skol-a-skolskych-zarizeni-v-pusobnosti-kralovehradeckeho-kraje-pro-rok-2008-1172/  
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Závěr 
 

Hlavním záměrem bakalářské práce věnované problematice individuální integrace dětí 

se zdravotním postižením v běžných mateřských školách bylo shrnutí právních předpisů 

platných pro sledovanou oblast a zjištění, jaké konkrétní problémy individuální integraci 

provázejí, formulované na základě analýzy výpovědí zástupců mateřských škol, které již 

prošly zkušeností s integrovaným vzděláváním. Účelem bylo, aby vypracovaný materiál 

nezůstal jen na teoretické rovině, ale aby jej mohli využít ředitelé mateřských škol jako návod 

postupu realizace individuální integrace dětí se zdravotním postižením v běžné mateřské 

škole.  

Studiem právních předpisů, literatury i ostatních materiálů jsem dospěla k závěru, že 

integrované vzdělávání je v současnosti stavěno do popředí a je na něj kladen velký důraz. 

Nicméně většina literatury se dotýká problematiky individuální integrace v základních 

školách a ani nabídka akreditovaných programů vztahujících se k dané problematice v MŠ, 

které nabízejí školská zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, není 

dostačující. Otázkou však zůstává, zda se navzdory legislativnímu zajištění individuální 

integrace v praxi nesetkáváme se stále se opakujícími problémy. Zodpovězení této otázky 

jsem stanovila jako hlavní cíl výzkumu, který byl zaměřen na zmapování aktuálního stavu 

individuální integrace dětí se zdravotním postižením v běžných mateřských školách jako 

samostatných právních subjektech zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji. 

K hlavnímu cíli jsem stanovila tři dílčí výzkumné cíle. První cíl byl zaměřen na zjištění, zda 

více zkušeností s individuální integrací mají běžné MŠ ve městech nebo v obcích, kde je 

menší pravděpodobnost možnosti zřídit speciální MŠ nebo speciální třídy. Druhý dílčí 

výzkumný cíl zjišťoval, zda jsou MŠ ochotny integrovat další děti se zdravotním postižením  

i přes problémy, které integraci provázejí. Třetí dílčí cíl zkoumal, jaké jsou nejčastější 

důvody, proč se běžné MŠ nevěnují individuální integraci. 

Pro potřeby zkoumaného problému jsem zvolila techniku dotazníku (jednu z technik 

kvantitativního výzkumu). Dotazník byl rozdělen na tři části, přičemž první z nich byla 

společná, druhá byla určena pro MŠ, které s integrací mají zkušenosti a třetí pro MŠ, které 

prozatím s integrovaným vzděláváním zkušenosti nemají. Subjekty výzkumu byly všechny 

běžné mateřské školy jako samostatné právní subjekty zřizované obcemi v Královéhradeckém 

kraji. Respondenty byli ředitelé těchto škol. Z oslovených 152 respondentů se mi vrátilo  

84 vyplněných dotazníků, tj. 55 %.  
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První výzkumný předpoklad, který jsem stanovila, nebyl potvrzen. Domnívala jsem se, 

že více zkušeností s individuální integrací dětí se zdravotním postižením mají MŠ umístěné 

v obci, neboť mají méně možností zřizovat speciální třídy nebo speciální MŠ. Naopak 

výzkumný předpoklad č. 2 – „předpokládám, že i přes veškeré nedostatky, které individuální 

integraci dětí se zdravotním postižením v běžných MŠ provázejí, jsou MŠ ochotny věnovat se 

integraci i v dalších letech“ –, byl potvrzen. Úkolem dílčího výzkumného cíle, ke kterému byl 

stanoven výše zmíněný předpoklad, nebylo jen zjištění, zda se MŠ chtějí věnovat integraci  

i v dalších letech, ale i rozpoznat, které oblasti individuální integrace jsou z pohledu ředitelů 

MŠ považovány za nejpříznivější a které naopak za nejproblematičtější. Problémem se 

neukázaly být personální podmínky, spolupráce se ŠPZ ani s rodiči, ba ani vypracování IVP. 

Naopak za největší komplikaci považují ředitelé nedostatek finančních prostředků a s tím 

související nemožnost zřídit funkci asistenta pedagoga, práci s integrovanými dětmi při 

vysokých počtech dětí ve třídách i nedostatek informací ohledně postupu realizace 

individuální integrace ze strany OŠ KÚ Královéhradeckého kraje. I přes nedostatky, které 

vyplynuly z analýzy odpovědí, se MŠ nebrání další integraci. Třetí výzkumný předpoklad 

nebyl potvrzen zrovna tak jako první. Domnívala jsem se, že nejčastějším důvodem, proč 

běžné MŠ neintegrují děti se zdravotním postižením, je nutnost snižování počtu dětí ve 

třídách a s tím spojené uspokojení menšího počtu zájemců o předškolní vzdělávání. Snížením 

počtu dětí dochází ke snížení limitu jak pedagogických, tak nepedagogických pracovníků, což 

s sebou přináší další obtíže. Tento problém byl však respondenty uveden až na druhém místě. 

Ze zjištěných dat vyplynulo, že nejčastěji uváděnou výpovědí dotazníku vztahující se 

k problematice neochoty individuální integrace v běžné MŠ je skutečnost, že rodiče o ni 

doposud neprojevili zájem. 

Jak již bylo řečeno v úvodu této kapitoly, účelem této práce bylo přesáhnout 

teoretickou rovinu a stát se praktickým „průvodcem“, kterého budou moci při uplatňování 

individuální integrace využívat ředitelé MŠ. Proto jsou v závěru praktické části uvedeny 

Zásady postupu realizace individuální integrace dětí se zdravotním postižením v běžné MŠ, 

které byly vypracovány dle současné legislativy, na základě konzultací s pracovníky ŠPZ  

a nejnovějších informací OŠ KÚ Královéhradeckého kraje. Tyto zásady jsou určeny ředitelům 

MŠ, kteří jsou schopni zajistit potřebné podmínky (materiální, personální, odborné a další) 

pro individuální integraci. Nicméně bych ráda z vlastní zkušenosti upozornila na fakt, že 

může nastat situace, kdy je do MŠ přijato dítě zdravé (dle vyjádření lékaře) a až v průběhu 

docházky do předškolního zařízení je potvrzen zdravotní handicap. Pak mohou být zásady 
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postupu realizace individuální integrace přínosem i pro MŠ, které se integraci brání, ať už 

z jakéhokoliv důvodu.  

Výsledný materiál v podobě Zásad postupu realizace individuální integrace dětí se 

zdravotním postižením v běžné MŠ, jejichž součástí jsou odkazy na jednotlivé přílohy, které 

by mohly pomoci usnadnit práci vedoucím pracovníkům, jsem nabídla ředitelům MŠ při 

rozesílání dotazníků. Potěšujícím zjištěním pro mě bylo, že o tyto podklady projevili zájem. 
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Příloha A 

Vážené paní ředitelky, páni ředitelé, milé kolegyně a kolegové,  

dovoluji si Vás požádat o pomoc při sběru dat pro výzkum, který je orientován na zjištění 
současného stavu možností individuální integrace dětí se zdravotním postižením 
v běžných mateřských školách jako samostatných právních subjektech zřizovaných 
obcemi v Královéhradeckém kraji.  
Výsledkem bude sjednocení a vypracování postupu realizace individuální integrace 
v běžné MŠ, který Vám, pokud budete mít zájem, ráda zašlu na Vaši emailovou adresu. 
 
Vaše účast spočívá ve vyplnění a odeslání níže uvedeného anonymního dotazníku, jehož 
odpovědi budou sloužit pouze k vymezenému úkolu.  
Dotazník je rozdělen na tři části.  

• Dotazník A – vyplní všechny MŠ 
• Dotazník B – vyplní MŠ, která integruje nebo má s integrací zkušenosti 

• Dotazník C – vyplní MŠ, která neintegruje 
 

Děkuji Vám předem za ochotu a čas strávený nad jeho vyplněním.  
Prosím o jeho zaslání na adresu: sdskolka@seznam.cz 

Dana Dvořáková  

 studentka III. ročníku PedF UK v Praze 

Zvolenou variantu označte křížkem. 

A) Dotazník pro všechny MŠ 

Umístění vaší 
mateřské školy 

Město  Obec  

 

Počet tříd 1 – 2  3 – 4  5 – 6  7 – více  
 

B) Dotazník pro MŠ, které integrují dítě (děti) se zdravotním postižením nebo mají 
s integrací zkušenosti z let minulých   

 

  Ano Ne 
1. Jsou materiální podmínky (uspořádání budovy, třídy, dostatek materiálů 

a pomůcek odpovídajících druhu postižení…) ve vaší MŠ vyhovující? 
  

2. Máte vytvořené vyhovující sociálně – personální podmínky 
(připravenost učitele, ochota, znalost příslušné oblasti speciální 
pedagogiky…)? 

  

3. Využili jste před přijetím dítěte se zdravotním postižením možnost 
zkušebního pobytu? 
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4. Máte (měli jste) v MŠ zřízenou funkci asistenta pedagoga? 
 

  

5. Je pro vás asistent pedagoga při práci přínosem?  
 

  

6. Pomáhá (pomáhal) vám při práci se zdravotně postiženým dítětem 
osobní asistent? 
 

  

7. Máte (měli jste) snížený počet dětí ve třídě? 
 

  

8. Máte (měli jste) vypracovaný individuální vzdělávací plán pro dítě se 
zdravotním postižením? 
 

  

9. Spolupracovali jste při jeho tvorbě s pracovníky školských 
poradenských zařízení a rodiči? 

  

10. Máte (měli jste) dobré zkušenosti ze spolupráce se školskými 
poradenskými zařízeními? 

  

11. Máte (měli jste) dobré zkušenosti ohledně spolupráce s rodiči? 
 

  

12. Získáváte finanční prostředky na integraci i z jiných zdrojů (od 
zřizovatele, sponzorů, občanských sdružení)? 

  

13. Poskytl vám odbor školství Královéhradeckého kraje dostatek 
informací a materiálů, jak postupovat v případě individuální integrace? 

  

14. Zdá se vám množství finančních prostředků ze státního rozpočtu na 
pokrytí zvýšených nákladů spojených s integrací jako dostačující? 

  

15. Pokud by se vám naskytla další možnost integrace, využili byste jí? 
 

  

 

Pokud jste na otázku č. 15 odpověděli ne, z jakého důvodu? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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C) Dotazník pro MŠ, které neintegrují dítě se zdravotním postižením   

Z jakého důvodu neintegrujete dítě se zdravotním postižením (můžete zaškrtnout více 
možností) 

V našem městě jsou speciální mateřské školy nebo speciální třídy. 
 

 

Rodiče doposud neprojevili zájem o integraci. 
 

 

Nemáme dostatečně kvalifikované zaměstnance. 
 

 

Museli bychom snížit počet dětí ve třídě. Vyhověli bychom tak menšímu počtu 
zájemců o předškolní vzdělávání a zároveň by byl snížen limit pracovníků. 
 

 

Obáváme se větší zodpovědnosti se zajištěním bezpečnosti zdravotně postižených 
dětí. 
 

 

Nevíme, kde můžeme získat potřebné informace o integraci. 
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Příloha B 

Název školy 

 

ŽÁDOST O POVOLENÍ VZD ĚLÁVÁNÍ DLE INDIVIDUÁLNÍHO 
VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU 

 

 

Já, níže podepsaný(á)…………………………………………., nar………………………………. 

 

žádám o povolení vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu pro 

 

syna/dceru……………………………………………………., nar……………………………….. 

 

bytem……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Přílohou k žádosti je doporučení SPC k individuální integraci dítěte se zdravotním postižením ze  

dne………………………………….. 

 

 

V.......................……………… dne.........................    

 

                   .................................................. 

         Podpis zákonného zástupce 
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Příloha C 

Název školy 

 

INDIVIDUÁLNÍ VZD ĚLÁVACÍ PLÁN 

školní rok: 

 

Jméno dítěte:……………………………………………Datum narození:…………………... 

Adresa:…………………………………………………………………………………………. 

Nástup do MŠ dne:………………………….. Odklad školní docházky:………………….... 

Název SPC:……………………………………………………………………………………... 

Vyšetření SPC dne:………………………….Diagnóza:……………………………………... 

Jméno pracovníka SPC, který spolupracuje se školou:…………………………………….. 

Podpůrná opatření:  

• asistent pedagoga 

• speciální pomůcky 

Pedagogická diagnostika: (stručné zhodnocení dítěte třídní učitelkou) 
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Poznámky (absence, další vyšetření, doporučení, návštěvy SPC aj.) 

IVP vychází ze speciálně pedagogického a psychologického vyšetření SPC, z pedagogické 
diagnostiky třídní učitelky. 

 

 

Hrubá motorika  

Současná úroveň: 

•  

Plán: 

•  

Jemná motorika 

Současná úroveň: 

•  

Plán: 

•  

Grafomotorika  

Současná úroveň: 

•  

Plán: 

•  

Sebeobsluha 

Současná úroveň: 
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•  

Plán: 

•  

Vědomosti 

Současná úroveň: 

•  

Plán: 

•  

Komunikace 

Současná úroveň: 

•  

Plán: 

•  

Sociální vývoj, spolupráce s rodinou 

Současná úroveň: 

•  

Plán: 

•  

 

Datum:………………………………. 

 

………………………………………    …………………………………… 

třídní učitelka       zákonný zástupce 

 

………………………………………    …………………………………… 

ředitelka školy      pracovník SPC 
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Příloha D  

 

Název školy 

 

INDIVIDUÁLNÍ VZD ĚLÁVACÍ PLÁN  

školní rok: 

 

Jméno dítěte:……………………………………………Datum narození:…………………... 

Adresa:…………………………………………………………………………………………. 

Nástup do MŠ dne:………………………….. Odklad školní docházky:………………….... 

Název SPC:……………………………………………………………………………………... 

Vyšetření SPC dne:………………………….Diagnóza: ADHD, atypický autismus 

Jméno pracovníka SPC, který spolupracuje se školou:…………………………………….. 

Podpůrná opatření:  

• asistent pedagoga 

• speciální pomůcky 

Pedagogická diagnostika: (stručné zhodnocení dítěte třídní učitelkou) 
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Poznámky (absence, další vyšetření, doporučení, návštěvy SPC aj.) 

 

IVP vychází ze speciálně pedagogického a psychologického vyšetření SPC, z pedagogické 
diagnostiky třídní učitelky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubá motorika  

Současná úroveň: 

• chůze samostatná 
• zdolává samostatně složitější překážkové dráhy 
• vyleze na žebřík 
• cvičí na průlezce 
• hází míč na koš, ve dvojici 

 

Plán:  

• běh k danému cíli 
• koordinační cvičení na rehabilitačním míči 
• Nápodoba pohybu v rytmu s říkadly a písněmi 
• nápodoba jednoduchých cviků, pohybů po dospělém 
• jízda na trojkolce 

 

Jemná motorika 

Současná úroveň: 

• navléká korále na šňůru s mírnou dopomocí 
• staví z kostek komín, most 
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• spojuje díly stavebnic 
• zapichuje drobné prvky mozaiky do perforované desky 
• lateralita – pravák 

 

Plán : 

• cvičit vizuomotorickou koordinaci, přesnost 
• skládání mozaiky, plošných tvarů podle předlohy  
• konstruování ze stavebnic podle předlohy  
• nácvik šroubování 
• spojování částí stavebnic 
• nácvik stříhání, správného držení nůžek 
• učit se přestřihnout proužek papíru 
• nalepovat tvary 
• modelovat (hmota, těsto) – mačkání, koulení, válení, krájení 

 

Grafomotorika  

Současná úroveň: 

• nesprávný úchop tužky 
• kresba na úrovni čmáranice 
• napodobí čáru, kruh 

 

Plán: 

• nácvik úchopu tužky 
• provádět uvolňovací cvičení 
• spojovat 2 body čarou, obrázky 
• vybarvovat ohraničenou plochu 
• obtahovat jednoduché tvary  

 

Sebeobsluha 

Současná úroveň: 

• jí lžící, vidličkou, pije z hrníčku 
• obléká se pod dohledem dospělého 
• hygienu udržuje 
• na vyzvání ukládá věci, hračky na místo 

 

Plán: 

• učit při jídle nespěchat, jíst pomalu 
• nachystat si i uklidit nádobí 



84 

 

• namazat si chleba s dopomocí 
• učit se čistit zuby 
• vést k úplné samostatnosti při oblékání 
• skládat oblečení a ukládat na určené místo  

 

Vědomosti  

Současná úroveň: 

• přiřadí barvy, ale nepojmenuje (hádá) 
• přiřadí a pojmenuje písmena 
• pojmenuje části těla 
• osvojena číselná řada  
• má problémy v časové a prostorové orientaci 
• zvládá základy na PC – ovládání myši 
 

Plán: 

• učit se pojmenovat základní barvy, tvary 
• skládat jednoduché puzzle, obrázkové kostky – 4 ks 
• ze skupiny obsahově stejných předmětů vybrat ten, který tam nepatří 
• seřadit obrázky podle jednoduchého děje, časové posloupnosti ( 3–4 ) 
• hledat nápadné rozdíly v obrázcích 
• po ukázce si zapamatovat 3 předměty, obrázky 
• cvičit orientaci v číselné řadě 
• přiřazovat skupiny předmětů pod obecný pojem – významové kategorie 
• práce na PC – učit se porozumět zadání, zlepšit orientaci na ploše  

 

Komunikace 

Současný stav: 

• dobrá slovní zásoba, vyjadřuje se ve větách 
• nesprávná výslovnost (v péči logopedy) 
• řeč s agramatismy 
• zvládá jednoduchý popis obrázku, rozhovor, často odbíhá od tématu  

 

Plán: 

• dechová a artikulační cvičení 
• rytmizace slov, říkadel 
• čtení obrázků zleva doprava 
• nácvik říkadel, krátkých básní 
• rozvíjet řečový projev vyprávěním podle obrázků 
• Napodobovat intonaci a barvu hlasu (při dramatizaci) 
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• pokračovat v logopedické péči 
 

Sociální vývoj, spolupráce s rodinou 

Současná úroveň: 

• v MŠ užívá režim dne pomocí piktogramů  
• zapojuje se do společných činností s ostatními dětmi 
• při skupinových činnostech je aktivní, představí se, zazpívá, odpoví na dotazy učitele, 

na vyzvání naváže kontakt s kamarádem  
• účastní se programů v jiné třídě, navazuje kontakty s dalšími dětmi 
• je hyperaktivní, rychle střídá činnosti 
• při únavě se projevují drobné problémy v chování – negativismus 
• problémové situace si nechá vysvětlit 
• při individuální činnosti dokáže splnit 2 – 4 úkoly, vyžaduje přítomnost dospělého  
• při plnění úkolů je snaživý 

 

Plán: 

• učit se samostatně splnit zadaný úkol 
• pověřovat úlohou v rámci skupiny  
• vést k dodržování dohodnutých pravidel chování 
• hrát jednoduché společenské hry s dospělým 
• učit zvládat roli předškoláka 
• vzájemně se informovat s rodinou, domlouvat se na společných postupech – určovat 

hranice chování, netolerovat negativní chování – laskavá důslednost 
• o dítěti se domlouvat bez jeho přítomnosti 

 

 

Datum:………………………………. 

 

 

………………………………………    …………………………………… 

třídní učitelka       zákonný zástupce 

 

………………………………………    …………………………………… 

ředitelka školy      pracovník SPC 
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Příloha E 

ŽÁDOST O SOUHLAS SE ZŘÍZENÍM FUNKCE ASISTENTA PEDAGOGA 

dle ustanovení § 16 odst. 9 a 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

a § 7 odst. 2 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 

 pro děti/žáky se zdravotním postižením  pro děti/žáky se sociálním znevýhodněním 

 individuální integrace do běžné třídy skupinová integrace ve speciální tříd  

 žádám o finanční prostředky v rámci projektu EU peníze do škol (tzv. šablony) 

I. 

NÁZEV A SÍDLO ŽÁDAJÍCÍ 
ŠKOLY  

POČET TŘÍD 
CELKEM   POČET ŽÁKŮ 

CELKEM   Z TOHO ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI  
VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI   

II. 

NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA (ZAŠKRTNĚTE) 

 ZÁKLADNÍ       STŘEDNÍ S VÝUČNÍ M LISTEM 

STŘEDNÍ S MATURITOU    VYŠŠÍ ODBORNÉ (VOŠ) 

 VYSOKOŠKOLSKÉ  

PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE PLATU  
NA OBDOBÍ ZÁŘÍ 2011 – SRPEN 2012  

III. 

CÍLE, KTERÝCH CHCE ŘEDITEL ŠKOLY ZŘÍZENÍM FUNKCÍ ASISTENTA PEDAGOGA DOSÁHNOUT , ZDŮVODNĚNÍ 
POTŘEBY JEJÍHO ZŘÍZENÍ 

 

 

POVINNÁ PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI : NÁPLŇ PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA  

 

……………………………….. ………………………………………….. 

 datum podpis ředitele(ky) školy/zařízení 
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Příloha F 

Název školy 

 

PRACOVNÍ NÁPL Ň 

Pracovník 
 
Jméno a příjmení: 
 
Funkce: asistent pedagoga 
 
Zařazení pracovníka 
 
Katalog prací: 2.16.05 asistent pedagoga 
 
Platová třída:         
 
Ponechat jen tu platovou třídu, která se hodí a ostatní vymazat.  

4. platová třída 

1. Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných prácích zaměřených 
na zkvalitnění společenského chování dítěte. 

2. Přímá pedagogická činnost spočívající v pomocných výchovných prácích zaměřených 
na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků. 
  

5. platová třída 

1. Provádění rutinních prací při výchově dítěte, upevňování jeho společenského chování, 
pracovních, hygienických a jiných návyků, péče a pomoc při pohybové aktivizaci 
dítěte. 
  

6. platová třída 

1. Výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dítěte. 

2. Výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných 
návyků.  

7. platová třída 

Rutinní pedagogická činnost podle přesného usměrnění. Uplatnění najde u pedagogů 
zaměřených na výklad a osvojení konkrétních úzkých znalostí a postupů, např. specifické části 
učiva, okruhu znalostí, určité zručnosti a dovednosti. Může se vyskytnout v rámci 
vzdělávacího programu, předmětu nebo učební látky, např. ovládání určitého stroje apod. 
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1. Výklad textu, popřípadě učební látky a individuální práce s dítětem podle 
stanovených vzdělávacích programů a pokynů. 
 

8. platová třída 

Asistent pedagoga podle přesného zadání a rámce stanoveného pedagogem provádí 
plnohodnotnou výchovnou a vzdělávací činnost. 

1. Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele 
nebo vychovatele zaměřená na speciální vzdělávání, individuální vzdělávání nebo 
specifické výchovné potřeby dítěte nebo skupiny dětí. 

 

9. platová třída  

1. Samostatná vzdělávací a výchovná činnost při vyučování zaměřená na speciální 
vzdělávací potřeby dítěte podle rámcových pokynů učitele nebo speciálního pedagoga. 

2. Samostatná vzdělávací, výchovná nebo speciálně pedagogická činnost vykonávaná v 
souladu se stanoveným individuálním vzdělávacím plánem dítěte podle rámcových 
pokynů speciálního pedagoga školského poradenského zařízení a v souladu s pokyny 
učitele. 

 

Přehled povinností vyplývajících z pracovní náplně 

Odpovědnost 

• Je odpovědný třídní učitelce svěřeného dítěte. 

Pracovní a organizační záležitosti 

• Plní určenou míru přímé výchovně vzdělávací povinnosti a koná práce související 
s výchovně vzdělávacím procesem. 

 
• Účastní se porad svolaných vedoucími pracovníky školy. 

 
• Plní pokyny a úkoly ředitelky, související s výchovně vzdělávacím procesem. 

 
• Je přítomen ve škole v době stanovené jejím rozvrhem, v době porad svolaných 
ředitelkou, v době stanovené pro konzultace s rodiči integrovaného dítěte. 

 
• Dbá, aby jeho jednání a vystupování před dětmi, rodiči i širší veřejností bylo v souladu 

s pravidly slušnosti a občanského soužití a s výchovným působením MŠ. 
 

• Vykonává dozor nad svěřeným dítětem dle pokynů ředitelky a dle zvláštních pokynů. 
Stejně tak provádí dozor při akcích organizovaných MŠ. 
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Výchovně vzdělávací proces 

• Pracuje s vybranými dětmi dle instrukcí třídní učitelky, dle IVP. 

• Je součástí týmu pro tvorbu IVP. 

• Používá metody a formy práce vhodné pro daný druh postižení. 

• Pomáhá pedagogovi naplňovat vzdělávací program vybraných dětí v rámci celé třídy. 

• Pravidelně konzultuje své poznatky a výsledky práce s třídní učitelkou. 

• Spolupracuje s pracovníky SPC. 

• Spolupracuje s rodiči integrovaného dítěte (pravidelně je informuje o všech 
okolnostech, které by mohly být pro rodinu důležité, vysvětluje požadavky na domácí 
přípravu, ve styku s rodiči usiluje o navození přátelské atmosféry, vytváří vztah 
důvěry, vystupuje taktně a vstřícně). 

• Sleduje interpersonální vztahy ve třídě (pomáhá dětem v komunikaci s ostatními 
dětmi, usiluje o to, aby na základě výchovně vzdělávacího procesu docházelo 
k začlenění dítěte do kolektivu ostatních dětí). 

• Dlouhodobě systematicky sleduje a hodnotí vývoj dítěte, vytváří podmínky pro co 
nejoptimálnější psychický a sociální vývoj v procesu výchovy a vzdělávání.  

BOZP 

• Kontroluje podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví svěřeného dítěte. 

• Sleduje zdravotní stav dítěte a v případě náhlého onemocnění dítěte informuje bez 
zbytečných průtahů třídní učitelku. 

 

S pracovní náplní byl(a) seznámen(a) a převzal(a) ji dne: 

 

 

……………………………….    …………………………………… 

zaměstnanec       ředitel(ka) MŠ 

 

 

 

 


