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Příloha č. 2: Dotazník pro žáky 
 

  DOTAZNÍK 
 

1. Setkal /a  ses  někdy osobně s člověkem s postižením?     ano  x  ne 
Pokud ano, s jakým? 

 Tělesné postižení 

 Mentální postižení 

 Zrakové postižení 

 Sluchové postižení 

 Řečové postižení 

 Více postižení najednou 

 Poruchy chování 

 Autismus 

 Jiné postižení – uveď jaké 
 

2. Setkáváš se pravidelně s nějakým jedincem s postižením?         ano   x   ne 
Pokud ano, jak často?   

 Každý den 

 Několikrát týdně 

 Několikrát za měsíc 

 Několikrát za rok 
 

3. Viděl/a jsi  někdy v televizi film o člověku nebo lidech s postižením?   ano x  
ne 

 
4. Máš ve třídě spolužáka s postižením?                            ano    x   ne 
 

 
5. Setkáváš se s nějakým jedincem s postižením ve svém volném čase, 

například v zájmovém kroužku, v rodině, na táboře, na chatě apod. ?            
ano   x   ne 
 

6. Máš ve své rodině člověka s postižením?      ano   x   ne 
 

 
7. Vadí ti lidé s postižením?     ano   x   ne 

Pokud ano, zkus napsat proč. 
 
 
 

8. Pomohl/a jsi už někdy nějakému člověku s postižením?      ano   x   ne 



 

 
9. Máš strach nebo obavy setkávat se s člověkem s postižením?   ano   x   ne 

 
10. Myslíš, že by spolužák s postižením mohl být tvůj kamarád/kamarádka?    

                      ano   x   ne 
 

 
11. Myslíš si, že by spolužáci ve třídě přijali mezi sebe žáka s postižením?  

  ano   x   ne 
 

12. Mohl by se podle tvého názoru spolužák s postižením  dobře učit?   ano   x   
ne 
 

13. Myslíš si, že by spolužák s postižením měl ve třídě kamarády?   ano   x    ne 
 

 
14. Myslíš si, že by spolužák s postižením mohl být ve třídě oblíbený?    

 ano   x   ne 
 

15. Chtěl/a bys, aby se žáci s postižením vzdělávali společně ve stejné třídě 
s ostatními žáky bez postižení?   ano   x   ne 

 
 

16. Myslíš si, že by se měli žáci s postižením vzdělávat jenom ve speciálních 
školách?   ano   x   ne                                                                                                                                  
Pokud ano, proč si to myslíš? 
 
 
 

17. Domníváš se, že by se učitelé více věnovali žákovi( žákům ) s postižením 
než ostatním dětem?         ano   x   ne 
 

18. Myslíš si, že by spolužák s postižením dostával  lepší známky než by si 
zasloužil kvůli svému postižení (že by mu paní učitelka takzvaně 
„nadržovala“)?   

                      ano   x   ne 
 
19. Vyprávěli jste si někdy ve škole o lidech s postižením?    ano   x   ne 
 

 
20. Myslíš si, že by spolužák s postižením mohl omezovat aktivity třídy (např. 

že by třída  nemohla jet na výlet, do školy v přírodě, jít na divadelní 
představení, do kina, na výstavu apod.)?   ano   x   ne 



 

 
21. Obáváš se, že by ti mohl spolužák z důvodu svého postižení ublížit?     

                     ano   x  ne 
 

 
22. Myslíš si, že by spolužák s postižením ostatní zdržoval ve výuce ?     

ano   x   ne 
 

23.  Vadil by ti jeden spolužák s postižením ve třídě?   ano   x   ne 
  

24. Vadilo by ti více spolužáků s postižením ve třídě?   ano   x   ne 
 

 
25. Které postižení by ti u spolužáka vadilo nejvíce a které nejméně? (odpověď 

zakroužkuj, může být více odpovědí):  
 
 Nejvíce by mi vadilo:                                              

 

 Tělesné postižení 

 Mentální postižení 

 Zrakové postižení 

 Sluchové postižení 

 Řečové postižení 

 Více postižení najednou 

 Poruchy chování 

 Žádné postižení by nevadilo 

 Každé postižení by mi vadilo 

 Autismus 

 Jiné – uveď jaké 

             Nejméně by mi vadilo: 

 Tělesné postižení 

 Mentální postižení 

 Zrakové postižení 

 Sluchové postižení 

 Řečové postižení 

 Více postižení najednou 

 Poruchy chování 

 Žádné postižení by nevadilo 

 Každé postižení by mi vadilo 

 Autismus 

 Jiné – uveď jaké 



 

 Příloha č. 3: Fotografie ze společných akcí ZŠ U Stadionu, denního 

stacionáře Jitřenka a ZŠ speciální (z fotoarchívu autorky diplomové práce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4: Projekt „Jsme jiní?“ (Projekt ZŠ Slatiňany) 

 Projekt „Jsme jiní?“ 

Jeden ze dvou rozsáhlejších projektů, které se zabývají myšlenkou a problematikou 

„jinakosti“. Cílem je otevřít diskusi, podívat se na problematiku z více stran, poukázat 

na nebezpečí lhostejného přístupu, vytvářet postoje, nabourat představy a později 

možná předsudky k lidem, kteří se nějakým způsobem odlišují. Projekt „Jsme jiní“ 

vychází z myšlenky přiblížit žákům běžný život klientů v Domě sociálních služeb ve 

Slatiňanech. Před samým projektem předchází návštěva (exkurze) v tomto zařízení 

s cílem prolomit obavy, přiblížit prostředí, kde stráví celý den.  

„ Jsme jiní“probíhá formou integrované tématické výuky, kdy se tématu jinakosti věnují 

žáci i v jiných předmětech, a formou projektového vyučování s časovou dotací dvou 

dnů.  

Cíl:  

a) žák prožije den s postiženým člověkem 

b) žák dostane prostor otevřeně vyjádřit své pocity 

c) žák na vlastní kůži vyzkouší simulace postižení 

d) žák se kriticky zamyslí nad otázkou, jak se ve Slatiňanech žije postiženým 

(bezbariérový přístup, výtahy, zvonky……), na základě vlastního zkoumání 

e) žák se ve skupině podílí na návrhu a prosazení (v rámci simulace výběrového 

řízení) některých konkrétních změn ve Slatiňanech 

 

 

 

1. FÁZE 

                                                     TŘÍDNICKÁ HODINA 

                                                                      EVOKACE TÉMATU 

Cíl: motivovat žáky k projektu „ Jsme jiní“ 
       zjistit naladění na projekt (obavy, očekávání) 
Viz. Příloha D 

 

 



 

 

 

2. FÁZE 

                                                                 DOPOLEDNE 

 

Návštěva Domova sociálních služeb. 
1. Seznámení s vnitřním řádem, s chodem ústavu. 
2. Rozdělení do skupin, přidělení klientů, plán dne. 
3. Dopoledne s klientem- žáci jsou v roli návštěvy, pozorovatele, aktivního  
    účastníka. 
 
Po příchodu do školy- reflexe pocitů, první dojmy a zkušenosti. 
 

3. FÁZE 

                                                              ODPOLEDNE  

                                                               UVĚDOMĚNÍ 

1. část 
O osobnost klienta 
Charakteristika klienta- „co se nám vybaví“-osobnost, vlastnosti, dojmy, vlastní pozorování, 
druh postižení 
 Kruh- bílý kámen-pozitivní pocity z návštěvy 
        - černý kámen - negativní pocity (co mě šokovalo, co se mi nelíbilo) 
 

2. část 
Simulace postižení 
 

1. nepohyblivost (OMEZÍME NA DOLNÍ KONČETINY- VOZÍČKÁŘI)- 3 min ve skupinách- co 
všechno nemohu zvládnout sám kvůli mému handicapu 

                 
            př.  AKTIVITY 

A. VĚŽ- skupiny-všichni mají ruku za zády a mají společnými silami postavit v 
daném časovém limitu nejvyšší věž 

B. Jeden ze skupiny má zavázané nohy-úkol-pomoci ve skupině kamarádovi 
dopravit se z přízemí školy do třetího patra ( kruh- pocity)    
                                                                                                      

                   
2. Ztráta nebo částečné omezení sluchu- viz nepohyblivost- Co nemůžu, když..... 

            př.  AKTIVITY -vyjádřit tancem,pantomimou,kresbou 
           Vyberou si jednu z možností a předvedou-např. hlad, lásku,touhu jít ven,  
            radost, zmatek                      
                                                                           
       3. Omezení nebo ztráta zraku- viz nepohyblivost 
           př.  AKTIVITA- překážková dráha, jeden zavázané oči, druhý naviguje      



 

Večer- Film- „Medvěd, který nebyl“ (film o jinakosti) 
          Aktivní sledování- živé obrazy, diskuse, řízené sledování 
 

                                                   4. FÁZE 

SIMULACE-VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
Instrukce :  

 Stali jste se účastníky výběrového řízení pro zmapování současné situace a 
návrh zlepšení životních podmínek handicapovaných spoluobčanů z hlediska 
komunikační dosažitelnosti (bariéry na veřejné komunikaci, při vstupu do 
úřadů a obchodů). 

 Grantová komise bude udělovat jedinému záměru 5  mil. korun. 
 Na zmapování máme 45 min- cestou diskutujte a dělejte si poznámky. 
 Na přípravu návrhu a prezentace máte 60 min. 
 Můžete si připravit obrazový i textový materiál.  

 Cílem je přesvědčit paní starostku, že právě váš návrh je ten nejlepší. 

 Podmínkou je, že se aktivně (verbálně) účastní všichni. 
 

A) Mapování situace ve Slatiňanech- plánky, poznámky- kooperace 
                            Cesta městem na vozíčku.                                 60 min                                   

B)  Práce ve skupinách-návrhy- plakáty….                                         90 min 
C) Výběrová komise se dohodne na kritériích hodnocení: 

 starostka 
 zástupci každé ze skupin- dávají zákeřné otázky      

D) Simulace- každá skupina                      5 min na prezentaci, 2 min na otázky 
E) verdikt- VYSTOUPENÍ  Z ROLE 

  Kdyby to byla skutečnost, kdo by měl spravedlivě zvítězit ?    
  OČI ZAVŘENÉ A ZVEDÁNÍ RUKOU PRO  JEDNOTLIVÉ SKUPINY  
                                                                                                        5 min                

F) Reflexe jednotlivých skupin                 
10 min 

 

 

5. FÁZE 

4.- 5. hodina –evaluace  
REFLEXE 
Byl jsem něčím užitečný/ná?  Co mě na sobě překvapilo?   Co jsem si uvědomil/a?  Jsou tak jiní?  
Měl  pro mě tento projekt přínos? Jaký?   Nápady, návrhy, připomínky. 
 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 5:  Článek z Lidových novin o ZŠ Dr. J. Malíka 

Ve všem, co děti dělají, musí vidět smysl 

LIDOVÉ NOVINY 29. června 2010 
  

INSPIRACE Škola, kterou považují za inspirativní i mnozí od konkurence. Běžná sídlištní 

Základní škola Dr. J. Malíka v Chrudimi. 
Během desetiměsíčního putování po školách, které má rubrika Inspirace za sebou, nás pedagogové z 

různých škol opakovaně posílali právě sem, do chrudimské Základní školy Dr. J. Malíka. Nechali jsem si 

ji až na konec školního roku - jako možnou sladkou tečku, díky které se budeme o to víc těšit do dalších 

škol po prázdninách. A doporučení nelhala. Nikoho neodmítneme. Do téhle typické sídlištní školy chodí 

děti z celého okolí a také pár z větší dálky. To proto, že tady nikoho neodmítají. Na chodbách se mísí děti 

chytré, hyperaktivní, sportovně nadané, tělesně postižené, neslyšící i ty úplně normální. 

Vychovatelky ze školní družiny asistují dopoledne při vyučování, ve čtvrté, páté a sedmé třídě jezdí 

všechny děti z ročníku na hory, od šestého ročníku se žáci sami hlásí na volitelné předměty. A učitelé tu 

nezkouší před tabulí. Na víceletý gympl prakticky nikdo nepřechází, protože se na něj ani nikdo nehlásí. 

Opustit předčasně tuhle školu? Proč? 

„Vztahy. V tom je naše škola odlišná,“ říká o osmnáctileté historii školy její zatím jediný ředitel Zdeněk 

Brož. Dodnes si prý dobře pamatuje, co mu vadilo jako žákovi, i to, co ho štvalo jako učitele. Na své 

škole se snaží nic z toho neopakovat. 

Děti jsou v téhle škole svým učitelům partnery, a není to jenom fráze. Mají možnost vyjádřit se k 

čemukoli, třeba i ke školnímu rozvrhu. A od šesté třídy si jej můžou sami přizpůsobit pomocí volitelných 

předmětů. Ty tu ovšem fungují trochu jinak, než je běžné, a rozhodně nejsou jen na doplnění. 

„Před pár lety jsme dětem zadali úkol - napište svůj ideální rozvrh hodin. K našemu překvapení však 

všechny nechtěly jen více tělocviku a kreslení, naopak navrhovaly více angličtiny, matematiky, fyziky,“ 

popisuje ředitel inspiraci pro tenhle nápad. Řešení, které pedagogové zavedli, je jednoduché. Od šesté do 

deváté třídy se hodinová dotace některých předmětů postupně omezuje na povinné minimum a prostor 

dostávají právě volitelné předměty. 

Jejich nabídka se každoročně mění a škola se ji snaží zpravidla ušít na míru zájmům žáků. Zahrnuje tak 

třeba kurz rozšiřující literární výchovy, hodiny konverzace z cizího jazyka (na škole se učí tři, povinné 

jsou dva), chemická praktika, matematiku v angličtině, sportovní a pohybové aktivity, ekologii... 

Volitelné předměty jsou spojeny do tzv. vyučovacích bloků - první dvě hodiny se žáci běžně učí ve svých 

třídách a v dalších hodinách se děti z celého ročníku přeskupí na dvě až čtyři hodiny do zhruba 

patnáctičlenných skupin. Vzniká tak i nepřímý tlak na učitele. Když se jim nepovede dostatečně zaujmout 

a o jejich volitelné hodiny nebude mít nikdo zájem, může se jim v krajním případě dát krátký úvazek. 

Sdílená pravidla opravdu fungují Ať už nakouknete do kterékoli třídy, tradiční uspořádání lavic do řad tu 

nenajdete. Takzvanou frontální výuku místní učitelé používají jen minimálně. Důraz se klade na činnost 

skupin - a to už u prvňáků, přestože je ve zdejších třídách běžně kolem třiceti dětí. 

„Kooperativní učení má svá pravidla, děti se práci ve skupině musí postupně naučit. V první třídě 

například vysvětlením a osvojením si rolí ve skupině - hlídač času, hlídač tématu, nosič pomůcek,“ 

vysvětluje ředitel. Úplně na začátku se ale musí naučit používat tzv. půlmetrový hlas. Je to místní 

terminus-technicus, ale porozumí mu asi každý, kdo měl doma pěti- šestileté dítě. Takové nemluví - spíš 

huláká. 

Třídní učitelka prvňáků Jitka Krausová nemá s třicetihlavou třídou problémy. Ví totiž, jak na ně. 

Způsoby, jak takový kolektiv uřídit, jsou podle ní jednoduché. Jak si vymínit ticho? Domluvit se, že 



 

kdokoli má právo zvednutím ruky ostatním signalizovat: ztište se, chci vám všem něco říct. Každý, kdo 

ho uvidí, ztichne a zvedne ruku taky. Během chvíle je ve třídě ticho. Jak si neskákat do řeči? Předávat si 

slovo nejdřív třeba štafetovým kolíkem, časem dotykem. Jako byste si předávali mikrofon. Práci ve 

skupině začít dvojicemi, chodit, naslouchat, reflektovat a vše vždy s dětmi rozebrat. Nedařilo se vám? Co 

bylo špatně? Co musíte příště udělat jinak? 

Když si na systém skupinové práce děti navyknou, nastává čas pro náročnější formy. Třeba skládankové 

učení, tedy práci „domovských“ a „expertních“ skupin. Vychází ze známé teorie, že nejlepší způsob, jak 

se sám něco naučit, je nutnost naučit to i ostatní. 

Ve třídě pracuje stabilně několik takzvaných domovských skupin. Pro poznání nové látky se tyto skupiny 

rozdělí do stejného počtu skupin expertních, a to tak, že do každé expertní skupiny pošle každá domovská 

po jednom zástupci. V expertní skupině si všichni osvojí část nové látky. Potom se vrátí do svých 

domovských skupin a tam každý jednotlivě musí ostatním předat nové informace. 

Je to účinný způsob, jak se vyvarovat běžné praxe, kdy dva dělají a tři se na ně dívají. „Ve třídách si žáci 

společně vytvářejí pravidla pro dobré soužití, jejich součástí většinou bývá i pravidlo pracujeme na 

osobní maximum, každý má ale současně právo na individuální tempo a svou odlišnost,“ připomíná 

ředitel. 

Aby se tu cítily bezpečně Třetí cíl, o který pedagogové chrudimské školy usilují, je vytvoření bezpečného 

prostředí a dobrého klimatu ve škole. Takže žádné přepadové písemky, žádné srovnávání žáků mezi 

sebou. Tady se soutěže na krále matematiky nehrají. Co ale bude potom? Až děti ukončí devítku a 

přejdou na nějakou běžnou střední školu, nebudou konkurencí a tlakem na výkon zaskočeny? 

„Moderní výzkumy jasně ukazují, že děti, které strávily v bezpečném prostředí bez stresu co nejdelší 

dobu, jsou daleko vyrovnanějšími a silnějšími osobnostmi než takové, které byly stresům vystaveny 

odmala,“ oponuje ředitel. 

Také proto si zde žáci mohou například vybrat, zda chtějí absolvovat ověření svých znalostí písemně, 

nebo ústní zkouškou. Neznamená to ale, že se lze ústní prezentaci celých devět let úspěšně vyhýbat. Právě 

naopak - schopnost vyjadřovat se, komunikovat, argumentovat je jednou z klíčových kompetencí, jež 

škola učí. 

První a základní metodu, jak děti upoutat a jak je motivovat k čemukoli, mají v chrudimské Základní 

škole Dr. J. Malíka jasnou: V činnostech, které žáci vykonávají nebo jež po nich pedagogové žádají, musí 

vidět smysl. 

„Jedno z východisek našeho vzdělávacího programu je v jeho názvu - Umět a znát, abychom si v životě 

věděli rady. Dalším je motivace žáků ke vzdělávání. K naplnění této vnitřní motivace musí veškerá naše 

činnost splňovat tři parametry: smysluplnost, možnost volby a možnost spolupráce. Když vidím, že se v 

Chrudimi kvůli nedostatku žáků slučují další dvě základní školy a my jsme z kapacitních důvodů nemohli 

ani všechny prvňáky přijmout, mám pocit, že jdeme správnou cestou,“ říká ředitel školy Zdeněk Brož. 

  

DEVÍTILETÉHO CYKLU VÝJEZDŮ „SPOLU TO DOKÁŽEME“ SE ÚČASTNÍ KAŽDÝ ŽÁK I 

DÍKY NADACI RODIČŮ 
Aby bylo klima ve třídě vlídné a atmosféra dělná, je potřeba s kolektivem neustále pracovat. Právě učitel 

by měl být hlavním hybatelem třídního dění a strážcem dodržování pravidel. A protože se člověk nejlépe 

pozná při sportu a na cestách, využívá ZŠ Dr. J. Malíka k utužování kolektivu a vzájemnému poznávání 

se devítiletý cyklus vícedenních výjezdů Spolu to dokážeme. Nejsou to klasické školy v přírodě s 

dopoledním vyučováním a odpoledním výšlapem, projekt Spolu to dokážeme má jasně vymezenou náplň 

a činnosti každého jednotlivého kurzu. Od první do třetí třídy jezdí děti na kurz hned na podzim - to 

proto, aby se na začátku školy poznaly, v dalších dvou letech potom aby rychle naskočily do koloběhu 



 

školního života. Čtvrtá a pátá třída jsou vyhrazeny lyžím - základnímu a zdokonalovacímu kurzu. Páťáci 

potom mají ještě jeden dvoudenní kurz na konci školního roku, rozloučení s prvním stupněm. 

Na tento kurz přijíždí druhý den i nový třídní a třídu si symbolicky přebírá. Šestá třída si užívá na začátku 

školního roku týdenní seznamovací kurz s novým třídním a dalšími vyučujícími. Pro sedmáky je 

připraven zdokonalovací lyžařský výcvik a na jaře ještě základy vodáctví. Osmáci vyjíždějí v jarních 

měsících na týdenní pobyt zaměřený na ekologickou výchovu a na konci devítky si všichni sjedou Vltavu 

z Vyššího Brodu do Boršova. S finanční náročností kurzů se škola snaží rodičům pomoci prostřednictvím 

Nadačního fondu. Ten vznikl před pár lety díky iniciativní skupině rodičů a finanční prostředky získává z 

darů i vlastní činnosti, jíž je například pořádání vánočního pětiboje, country bálu ve školní jídelně nebo 

školního jarmarku. Je určen výhradně na poskytování příspěvků na akce programu Spolu to dokážeme a 

pomáhá potřebným dětem aktivity programu financovat. Programu Spolu to dokážeme se tak mohou 

účastnit opravdu všechny děti z ročníku společně. lnk 
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