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Úvod 

Ţijeme v době, kdy uţ není výjimkou, ţe mezi ţáky v běţné základní škole bývají 

začleňovány děti se zdravotním postiţením. Aby jejich integrace byla co moţná nejúspěšnější 

a dotkla se ţivota těchto dětí a jejich rodin co nejméně, tento proces jiţ řadu let usnadňuje 

spolupráce školských poradenských zařízení se školami, ve kterých se integrovaní ţáci 

vzdělávají. A protoţe mě velmi zajímá, jak tato spolupráce funguje v mém rodném městě, 

vybrala jsem si toto téma pro svou bakalářskou práci. Jejím cílem je zmapovat spolupráci 

školských poradenských zařízení se všemi základními školami v Mladé Boleslavi při integraci 

zdravotně postiţených ţáků do výuky v běţných základních školách a zároveň podat ucelený 

obecný přehled o významu poradenských sluţeb, školských poradenských zařízení, o jejich 

činnostech a postupech, které vedou ke zlepšení vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami včetně začlenění dětí se zdravotním postiţením mezi intaktní ţáky do základních 

škol. Výběrem konkrétního místa výzkumu je poukázáno na to, ţe pomoc znevýhodněným 

dětem při jejich vzdělávání není dnes uţ jen výsadou velkoměst, ale ţe můţe fungovat i v 

menších městech po celé republice, tedy i ve městě Mladá Boleslav, v němţ se nachází dvě 

školská poradenská zařízení, devět základních škol a jedna speciální škola. Při této škole bylo 

zřízeno speciálně pedagogické centrum (dále SPC) a v budově 8. ZŠ se nachází pedagogicko 

psychologická poradna (dále PPP). 

Poradenské sluţby jsou nejdůleţitější sloţkou speciálně pedagogické podpory. Lidé s 

postiţením se většinou nechtějí potýkat sami se svými problémy, potřebují poradit či podpořit 

v nelehkých situacích, a proto hledají pomoc odborníků a svěřují se do jejich péče. V dnešní 

době je velmi důleţité nebát se poţádat o pomoc jiţ od počátečního vývoje jedince s 

postiţením, protoţe i on má právo na kvalitní vzdělání. Proto je teoretická část zaměřena 

především na nutná opatření pro vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a na 

poradenské sluţby a jejich význam pro podporu těchto ţáků. 

Bakalářská práce je rozdělena do osmi kapitol, z nichţ první čtyři představují teoretickou část. 

První kapitola se zabývá legislativní úpravou vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a vymezením definic pojmů jako jsou ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami a 

ţáci se zdravotním postiţením, včetně jejich nejdůleţitějších práv při vzdělávání. 
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Druhá kapitola se zaměřuje na typy školských poradenských zařízení, jejich význam a hlavní 

činnosti, na poradenské sluţby ve školách včetně popisu náplně práce jednotlivých 

pracovníků poskytujících tyto sluţby. V závěru této kapitoly jsou uvedena některá specifika 

činností SPC pro integrované ţáky se smyslovým či tělesným postiţením nebo s vadou řeči. 

Ve třetí kapitole jsou vysvětleny formy speciálního vzdělávání, jako je individuální nebo 

skupinová integrace ţáků se zdravotním postiţením a souhrn podmínek ovlivňujících 

úspěšnost jejich integrace. Jsou zde zmíněna i vyrovnávací a podpůrná opatření, ale také 

význam, tvorba a následná realizace IVP, na níţ se v rámci spolupráce podílí nejen škola, ale i 

jiţ zmíněná školská poradenská zařízení. 

Čtvrtá kapitola se věnuje současné moţnosti vzdělávání ţáků se speciálními potřebami s 

vyuţitím individuálního vzdělávacího plánu (dále IVP) v kontextu, školního vzdělávacího 

programu (ŠVP) a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). 

Poslední čtyři kapitoly tvoří praktickou část, jejímţ hlavním cílem je zmapování spolupráce 

školských poradenských zařízení se všemi základními školami v Mladé Boleslavi 

prostřednictvím sběru dat formou dotazníkového šetření a jeho následného závěrečného 

vyhodnocení. O zodpovězení a vyplnění vytvořeného dotazníku byly poţádány výchovné 

poradkyně na jednotlivých základních školách. Dále bylo realizováno šetření prostřednictvím 

polostrukturovaného rozhovoru s pracovníky školských poradenských zařízení (PPP a SPC). 

Pouţitý dotazník je uveden v příloze. 

Ke zpracování bakalářské práce a výzkumného projektu byly pouţity různé metody a 

podklady, jako je studium a analýza odborné literatury, dotazník vytvořený pro účely práce, 

osobní setkání s výchovnými poradkyněmi základních škol, které dotazník vyplňovaly, sběr 

dat a informací od odborných pracovníků školských poradenských zařízení formou 

polostrukturovaného rozhovoru pro porovnání s údaji uvedenými v dotazníku a ověření 

stanovených výzkumných předpokladů. 

Výsledky průzkumného šetření mohou být podnětné pro zkvalitnění jakékoliv spolupráce 

pedagogů či výchovných poradců v základních školách s pracovníky školských poradenských 

zařízení. 
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1.  Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Výchova a vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením se v současné době netýká jiţ jen 

speciálních škol, ale stává se postupně záleţitostí všech typů škol a školských zařízení. Snahy 

začleňovat ţáky s postiţením mezi intaktní ţáky do běţných základních škol jsou legislativně 

podloţeny. Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje zákon MŠMT 

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

vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, problematika je ošetřena v § 16 

tohoto zákona. Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami blíţe specifikuje 

vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005, o vzdělávání dětí, ţáků a studentů 

se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných ve znění 

vyhlášky MŠMT ČR č. 147/2011 Sb. ze dne 25. května 2011, kterou se mění vyhláška č. 

73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, 

ţáků a studentů mimořádně nadaných. 

 

1.1.  Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

Podle školského zákona je za žáka se speciálními vzdělávacími potřebami povaţována 

osoba se: 

 zdravotním postižením (mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postiţení, vady 

řeči, souběţné postiţení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo 

chování) 

 zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí 

zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyţadují zohlednění při 

vzdělávání) 

 sociálním znevýhodněním (rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním 

postavením, ohroţení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova aj.) 

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

vzdělávání, § 16 odst. 1-4) 
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1.2.  Práva ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Ţáci s různými druhy postiţení či znevýhodnění mají při svém vzdělávání nárok na vyuţití 

různých metod, sluţeb a opatření, které jim mají být poskytnuty. Podle platné legislativy jsou 

nejdůležitější práva žáků se speciálními vzdělávacími potřebami shrnuta v následujících 

bodech: 

 ţáci mají právo na vzdělávání, jehoţ obsah, formy a metody odpovídají jejich 

vzdělávacím potřebám a moţnostem 

 ţáci mají právo na vytvoření nezbytných podmínek pro vzdělávání a na poradenskou 

pomoc školy a školského poradenského zařízení 

 při hodnocení ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíţí k povaze 

postiţení nebo znevýhodnění 

 ţáci se zdravotním postiţením mají právo bezplatně uţívat při vzdělávání speciální 

učebnice a didaktické a kompenzační učební pomůcky poskytované školou 

 je-li třeba, můţe ředitel základní školy se souhlasem krajského úřadu pro ţáka se 

speciálními vzdělávacími potřebami zřídit funkci asistenta pedagoga, přičemţ v 

případě ţáků se zdravotním postiţením a zdravotním znevýhodněním je nezbytné 

vyjádření školského poradenského zařízení 

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

vzdělávání, § 16 odst. 5, 6, 7, 9) 

 

2.  Poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních 

Uţ před narozením dítěte nebo bezprostředně po porodu se matka můţe dozvědět nepříznivé 

informace o tom, ţe právě její dítě má určitý druh zdravotního postiţení. Svět se pro ni a pro 

otce dítěte najednou podstatně změní. Právě v takovýchto situacích by jim měly být sděleny 

všechny důleţité informace o tom, jak mají dále postupovat a na koho se v krizové situaci 

obrátit. Právě potřeba odborné pomoci vedla k zaloţení poradenských zařízení, jejichţ sluţby 

jsou vyuţitelné a přínosné jak pro rodiny s dětmi s různými druhy postiţení, tak pro samotné 

znevýhodněné klienty po celý jejich ţivot. Poradenské sluţby jsou dostupné pro všechny 

věkové kategorie. Záleţí na tom, ve kterém období se vyskytnou problémy nebo kdy se zjistí, 

ţe daný jedinec má určité postiţení. Při počátečním vývoji dítěte nebo při nástupu do 
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mateřské či základní školy mohou rodiče zpozorovat určité odlišnosti od intaktních dětí. 

Jejich potomek nedělá v určitém měsíci nebo roce to, co je běţné. Nemluví, nepohybuje se 

nebo se nechová tak, jak by ve svém věku měl. Je jasné, ţe většina rodičů si přeje pro svého 

potomka to nejlepší a při zjištění, ţe má jejich dítě určitý handicap, reagují rodiče různě. 

Někteří si nedovedou představit, ţe by se jejich dítě vzdělávalo v jiné škole, neţ je běţná 

základní škola. Říká se, ţe problém postiţeného dítěte je hlavně problémem rodiny, v níţ jsou 

postaveny i základy jeho výchovy. Právě rodina by měla podle mého názoru tuto situaci začít 

řešit ihned, aby se včas podchytil rozvoj osobnosti postiţeného dítěte a byla mu poskytnuta 

forma vzdělání, která mu pomůţe plně rozvinout jeho vzdělávací potenciál. Proto bych se 

ráda zaměřila na poradenský systém v ČR, díky kterému je nejeden rodič dítěte s postiţením 

nebo znevýhodněný klient obeznámen s hlavními zákonitostmi vzdělávání či nezbytnými 

postupy, které mohou zpříjemnit a usnadnit ţivot člověka se speciálními vzdělávacími 

potřebami a pomoci mu začlenit se v rámci moţností do běţného ţivota. 

Poradenská zařízení by měla rodinám s postiţenými dětmi poskytnout včasnou speciálně 

pedagogickou péči, která postiţenému dítěti umoţní komplexní rozvoj a v pozdějším věku 

pracovní a společenské uplatnění v intaktní populaci. Aby začlenění postiţeného dítěte mezi 

intaktní ţáky v běţných základních školách proběhlo pro něj co nejpřirozenější a nejsnadnější 

cestou, vznikla potřeba spolupráce mezi základními školami a školskými poradenskými 

zařízeními, jejichţ podpora a pomoc jsou pro školu velmi důleţité a cenné a proces integrace 

usnadňují a urychlují. 

Celý poradenský systém se samozřejmě neobejde bez legislativy, ze které pevně vychází. 

Proto se musí opírat o zákony a vyhlášky, které přesně a jasně vymezují působnost, platnost a 

obsah činnosti poradenského systému pro vzdělávání jedinců s postiţením. Hlavními 

legislativními dokumenty jsou vyhláška MŠMT ČR č.72/2005 Sb. ze dne 9. února 2005, o 

poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění 

vyhlášky MŠMT ČR č.116/2011 Sb. ze dne 15. dubna 2011, kterou se mění vyhláška 

MŠMT ČR č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních. 
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2.1.  Školská poradenská zařízení (ŠPZ) a jejich typy 

Poradenství ve školství zahrnuje sluţby, které podporují zejména výchovu a vzdělávání ţáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami a pomáhají při rozhodování o jejich další vzdělávací 

kariéře. Tyto sluţby jsou poskytovány nejen ţákům, ale i jejich zákonným zástupcům, 

učitelům a ostatním pedagogickým pracovníkům ve školách a školských zařízeních. Rozsah 

poradenských sluţeb ve škole závisí především na počtu a vzdělávacích potřebách ţáků 

příslušné školy. „Vznik poradenských pracovišť vázaných explicitně na potřeby ţáků se 

zdravotním postiţením je datován k roku 1991.“ (Michalík, 2008, s. 12) 

Metodologické a teoretické zázemí poradenství tvoří Národní ústav vzdělávání ČR (NÚV 

ČR) a katedry psychologie a speciální pedagogiky vysokých škol. NÚV ČR plní i koordinační 

roli a podporuje poradenské pracovníky v oblasti jejich dalšího vzdělávání. 

Školská poradenská zařízení zajišťují pro ţáky a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská 

zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné 

speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické sluţby, preventivně výchovnou péči a 

napomáhají při volbě vhodného vzdělávání dětí, ţáků nebo studentů a přípravě na jejich 

budoucí povolání. 

Poradenské sluţby zajišťují školy nebo školská poradenská zařízení, jimiţ jsou pedagogicko-

psychologická poradna (PPP), speciálně pedagogické centrum (SPC) a středisko 

výchovné péče (SVP). V teoretické i praktické části své práce se však budu věnovat pouze 

činnostem PPP a SPC. Školy zajišťují poradenské sluţby zpravidla výchovným poradcem a 

školním metodikem prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli a učiteli výchov. 

Nové školské předpisy umoţnily školám zajišťovat poradenské sluţby i školním psychologem 

a školním speciálním pedagogem. Úspěšnost poradenství ve škole je závislá především na 

spolupráci odborníků, připravenosti učitelů na moţné výchovné problémy a na zvládání 

krizových situací pedagogy, jako jsou např. vysoké procento školní neúspěšnosti ţáků, potíţe 

handicapovaných ţáků, agresivita ţáků apod. 

(Vodáková, 2013 [online]) Dostupné z: 

<http://www.zkola.cz/zkedu/rodiceaverejnost/vybirameskolu/skolskazarizeni/29840.aspx> 

<cit.:23.3.2013>) 
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2.1.1.  Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) 

Pedagogicko-psychologické poradny jsou školská poradenská zařízení zřizovaná kraji, popř. 

jinými právnickými nebo fyzickými osobami, přičemţ v kaţdém okrese působí nejméně jedno 

pracoviště. 

Sluţby poraden zajišťují psychologové, speciální pedagogové a sociální pracovníci. 

Individuální nebo skupinová práce těchto odborníků s ţáky, jejich zákonnými zástupci a 

pedagogy zahrnuje činnosti diagnostické, intervenční, metodické a informační. Jejich činnost, 

která je právně podloţena vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských sluţeb ve 

školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., kterou se 

mění vyhláška č. 72/2005 Sb., se orientuje zejména na podporu ţáků v běţných školách, v 

případě potřeby i školách speciálních a je realizována buď přímo na pracovišti poradny, nebo 

návštěvami odborníků poradny ve školách a školských zařízeních. V souvislosti s integrací 

zdravotně postiţených ţáků do běţné výuky se pracovníci PPP snaţí poskytovat vhodnou 

metodickou podporu základním školám. 

Podle platné vyhlášky o poradenství a dle níţe uvedených informačních zdrojů lze shrnout, ţe 

PPP především: 

 zjišťuje pedagogicko-psychologickou připravenost ţáků na povinnou školní docházku 

a vydává o ní zprávu 

 doporučuje zákonným zástupcům a řediteli školy návrhy podpůrných nebo 

vyrovnávacích opatření, zařazení do vzdělávacího programu přizpůsobeného 

vzdělávacím potřebám ţáka, případně zařazení do školy a třídy odpovídající 

vzdělávacím potřebám ţáka 

 spolupracuje při přijímání ţáků do škol 

 provádí psychologická a speciálně pedagogická vyšetření pro ţáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami a vyuţívá je při zařazení ţáků se zdravotním postiţením do 

škol, tříd, oddělení a studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy 

 zjišťuje speciální vzdělávací potřeby ţáků škol a na základě výsledků psychologické a 

speciálně pedagogické diagnostiky vypracovává odborné posudky a návrhy 

podpůrných nebo vyrovnávacích opatření pro školy a školská zařízení 

 poskytuje poradenské sluţby ţákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo 

rizikem v osobnostním nebo sociálním vývoji 
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 poskytuje poradenské sluţby zaměřené na vyjasňování osobních, zejména kariérových 

perspektiv ţáků 

 poskytuje metodickou pomoc a konzultace školám, a to nejen pro ţáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, ale i v oblasti identifikace mimořádného nadání a péče o 

nadané ţáky 

 zajišťuje prevenci sociálně patologických jevů ve školách a realizaci preventivních 

opatření prostřednictvím metodika prevence 

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

poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., § 5 odst. 3) 

(Vodáková, 2013 [online]) Dostupné z: 

<http://www.zkola.cz/zkedu/rodiceaverejnost/vybirameskolu/skolskazarizeni/29840.aspx> 

<cit.:23.3.2013>) 

2.1.2.  Speciálně pedagogická centra (SPC) 

„Speciálně pedagogická centra jsou koncipována jako diagnostická, poradenská, 

terapeutická a metodická pracoviště zajišťující odbornou a včasnou péči postiţeným dětem, 

jejich rodinám a pedagogickým pracovníkům jednotlivých škol, kde jsou postiţené děti 

integrovány.“ (Kubová, 1995, s. 46) 

Komplexní péče SPC má preventivní, poradenský, metodický a rehabilitačně-diagnostický 

charakter. Ve vztahu k integraci zdravotně postiţených ţáků do běţných ZŠ lze tedy 

konstatovat, ţe SPC se zaměřují především na podporu těchto ţáků a nabízejí metodickou 

pomoc také jejich učitelům. Více se ale orientují na speciální školství a poskytují sluţby i v 

oblasti psychologické, speciálně pedagogické a sociální. Podle Kubové (1995) pomáhají SPC 

zajišťovat také speciální pomůcky, zařízení i přístroje potřebné pro výuku tělesně postiţených 

ţáků. Jejich činnost je právně podloţena vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování 

poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 

116/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb. 

SPC ve vztahu k integrovaným ţákům se zdravotním postiţením: 

 zjišťuje speciální připravenost ţáků se zdravotním postiţením na povinnou školní 

docházku a speciální vzdělávací potřeby ţáků se zdravotním postiţením 

 podílí se na řešení problémů rodin potýkajících se se zdravotním postiţením dětí a 

zabezpečuje aktivní účast rodiny na rehabilitačně terapeutickém působení 



 

- 16 - 
 

 zpracovává odborné podklady pro integraci těchto ţáků a pro jejich zařazení či 

přeřazení do škol a školských zařízení 

 zajišťuje speciálně pedagogickou péči a speciálně pedagogické vzdělávání pro 

integrované ţáky se zdravotním postiţením a pro ţáky s těţkým a kombinovaným 

zdravotním postiţením, kteří nemohou docházet do školy; těm pomáhá zapůjčováním 

odborné literatury nebo rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 

 provádí speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku, důleţitou pro určení 

aktuálního stavu, stupně postiţení, moţností, omezení a poskytuje rady při řešení 

problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji ţáků 

 navrhuje přiměřený způsob výchovy a vzdělání postiţených dětí a mladistvých 

 sleduje a vyhodnocuje vhodnost zařazení a školní úspěšnost sledovaných ţáků 

 vede přesnou evidenci postiţených ţáků zařazených do péče centra 

 v oblasti vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením poskytuje poradenství 

pedagogickým pracovníkům a rodičům či zákonným zástupcům 

 poskytuje metodickou podporu školám, které vzdělávají ţáky se zdravotním 

postiţením nebo zdravotním znevýhodněním 

 spolupracuje a navazuje kontakty s dalšími poradenskými pracovišti 

 podporuje další vzdělávání a zvyšování odbornosti pracovníků centra 

(Vodáková, 2013 [online]) Dostupné z: 

<http://www.zkola.cz/zkedu/rodiceaverejnost/vybirameskolu/skolskazarizeni/29840.aspx> 

<cit.:23.3.2013>) 

(Ješina, Kudláček, 2009 [online]) Dostupné z: 

<http://www.apa.upol.cz/web/index.php/legislativa/spc-specialn-pedagogicka-centra> 

<cit.:23.3.2013>) 

2.1.3.  Pracovníci poskytující poradenské sluţby pro školy 

Od odborných pracovníků specializovaných poradenských pracovišť ve školství (PPP a SPC) 

se očekává týmová systematická práce i spolupráce se školami a školskými zařízeními. 

Kubová (1995) uvádí, ţe mezi PPP a SPC se na počátku jejich vzniku objevovala rivalita, ale 

nyní jiţ mezi nimi probíhá pouze vzájemná kooperace a rozvíjejí se přátelské vztahy. 

Hlavními pracovníky PPP nebo SPC jsou ředitel, speciální pedagogové dle příslušného typu 

postiţení, psycholog a sociální pracovnice. 



 

- 17 - 
 

Mezi další odborníky či externí spolupracovníky doplňující dle potřeby kmenový pracovní 

tým patří logoped, etoped, psychoterapeut, rehabilitační pracovník (fyzioterapeut), 

pediatr, psychiatr, neurolog a jiní specialisté. 

Poradenské sluţby ve škole jsou zajišťovány výchovnými poradci a školním metodikem 

prevence, případně školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem, na jejich 

poskytování se však mohou částečně podílet také další pedagogové školy. „Za poskytování 

poradenských sluţeb ve škole zodpovídá ředitel školy, případně jím pověřený pracovník. 

Součástí školního vzdělávacího programu školy by měla být i strategie či program školního 

poradenství, jehoţ východiska by měl tvořit odst. 2 §7 vyhlášky č. 72/2005 Sb., který 

specifikuje obsah poradenských sluţeb ve škole. Realizace školního programu poradenství 

však předpokládá vytvoření funkčního systému komunikace ve škole. Přijaté změny v sytému 

školního poradenství nelze ihned realizovat, pokud škola není vnitřně připravena. Vedení 

školy a pedagogický sbor by měly oblast výchovy a prevence přijmout jako rovnocennou 

součást školního kurikula. A to je nelehký a spíše generační úkol.“ 

(Valentová, 2008 [online]) Dostupné z: <http://www.euroguidance.cz/cz/clanky/l-valentova-

poradenske-sluzby-ve-skole.html> <cit.:5.4.2013>) 

Snahou všech pracovníků školského poradenství je tedy za vzájemné podpory dosáhnout 

jediného společného cíle, kterým je připravit pro kaţdého zdravotně postiţeného ţáka ty 

nejlepší podmínky a prostředí pro jeho vzdělávání odpovídající přesně jeho zdravotním, 

mentálním, tělesným a psychickým moţnostem a schopnostem. 

2.2.  Definice a účel poradenských sluţeb 

Poradenský systém zaměřený na pomoc ţákům s různým druhem zdravotního postiţení tvoří 

jeden z nejdůleţitějších prvků systémové podpory, která umoţňuje těmto ţákům vzdělávání. 

Zjišťuje, definuje a prostřednictvím speciálních metod a postupů usměrňuje či odstraňuje 

obtíţe a problémy, které ţáci mají v důsledku daného znevýhodnění ve vzdělávacím procesu. 

Jedná se o systém, který podstatně ovlivňuje úspěšnost individuálního, ale i skupinového 

vzdělávání znevýhodněných ţáků. 

Podle Michalíka (2008) „ je školský poradenský model nazírán jako nezbytný předpoklad a 

zakotvená součást vzdělávacího systému u nás, který v současnosti velmi rozdílným a 

nejednoznačným způsobem ovlivňuje efektivitu vzdělávání cílové skupiny dětí, ţáků a studentů 

vymezených speciálními vzdělávacími potřebami.“ (Michalík, 2008, s. 5) 
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Z ustanovení platné vyhlášky o poradenství vyplývá, ţe standardní poradenské sluţby ve 

školách a školských poradenských zařízeních jsou poskytovány ţákům, jejich zákonným 

zástupcům, školám a školským zařízením bezplatně na jejich ţádost. Podmínkou poskytnutí 

psychologické nebo speciálně pedagogické poradenské sluţby je písemný souhlas ţáka, v 

případě nezletilého ţáka jeho zákonného zástupce. Ţák či jeho zákonný zástupce musí být 

školou nebo školským poradenským zařízením předem srozumitelně a jednoznačně 

informován o všech náleţitostech poskytované sluţby, zejména o povaze, rozsahu, trvání, 

cílech a postupech poradenské sluţby, o prospěchu nebo o všech předvídatelných důsledcích, 

které mohou vyplynout z poskytované poradenské sluţby, ale i o moţných následcích toho, 

kdyţ tato sluţba nebude poskytnuta. Ţák má být také poučen o právech a povinnostech 

spojených s poskytováním poradenských sluţeb včetně práva ţádat o ně kdykoli znovu. 

Poradenská sluţba se poskytuje bez zbytečného odkladu nejpozději do tří měsíců ode dne 

přijetí ţádosti. 

Účelem poradenských služeb zejména v souvislosti se vzděláváním integrovaných ţáků se 

zdravotním postiţením je: 

- vytvářet vhodné podmínky pro tělesný, psychický a sociální vývoj ţáků, pro rozvoj 

jejich osobnosti před zahájením vzdělávání a v jeho průběhu 

- zmírňovat důsledky zdravotního postiţení ţáků a provádět prevenci jeho vzniku 

- řešit výukové a výchovné obtíţe a problémy související se vzděláváním a s motivací k 

překonávání problémových situací a provádět prevenci 

- vytvářet vhodné podmínky, formy a způsoby integrace ţáků se zdravotním postiţením 

- pomáhat při volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění 

- rozvíjet pedagogicko-psychologické a speciálně pedagogické znalosti a profesní 

dovednosti pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních 

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

poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., § 1 odst. 1 – 4, § 2) 

2.3.  Standardní poradenské činnosti 

Tato kapitola je zaměřena na nejdůležitější standardní činnosti pracovníků PPP, SPC nebo 

školských poradenských pracovníků, které se vztahují především ke vzdělávání zdravotně 

postižených žáků. Činnosti ŠPZ uskutečňují jejich odborní pracovníci ambulantně na 

pracovišti poradny nebo centra, návštěvami ve školách a školských zařízeních, v případě SPC 
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také v rodinách nebo zařízeních, která pečují o ţáky se zdravotním postiţením. Ve školách se 

standardními poradenskými činnostmi zabývají výchovný poradce a školní metodik prevence, 

také školní psycholog nebo školní speciální pedagog v případě, ţe škola těmito pracovníky 

disponuje. 

Psychologická diagnostika, speciálně pedagogická diagnostika, intervence, informační a 

metodická činnost a příprava dokumentace či podkladů pro vzdělávací opatření tvoří hlavní 

standardní činnosti PPP, k nimţ patří zejména: 

1. Zjišťování předpokladů pro školní docházku, skupinová a individuální psychologická a 

speciálně pedagogická diagnostika školní zralosti. 

2. Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika ţáků ZŠ s problémy v 

adaptaci a s výchovnými problémy, včetně poruch chování. 

3. Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika ţáků ZŠ s výukovými 

problémy, včetně specifických poruch učení, a ţáků neprospívajících. 

4. Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika jako podklad: 

a) pro integraci ţáků se specifickými poruchami učení a poruchami chování nebo pro 

specializovanou péči v rozsahu integrace, 

b) pro návrhy na zařazování a přeřazování ţáků se specifickými poruchami učení a poruchami 

chování do škol, tříd, oddělení a studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy pro 

tyto ţáky. 

5. Základní individuální a skupinová reedukace ţáků se specifickými poruchami učení, jejichţ 

problémy vyţadují odborně mimořádně náročnou speciálně pedagogickou péči.
1)

 

6. Poradenské nebo terapeutické vedení rodin s ţákem (v případech problémů).
1)

 

7. Poradenské konzultace a doporučení pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím ţáky, 

kterým je poskytována individuální nebo skupinová diagnostická a intervenční péče poradny 

(tzv. intervence ve škole pro ţáky). 

1) = jedná se o tzv. krátkodobou intervenci, tj. takovou, která netrvá déle neţ 1/2 roku 

8. Metodické vedení práce výchovných poradců a školních metodiků prevence v ZŠ. 

9. Příprava podkladů 

 a) pro integraci ţáků se specifickými poruchami učení a chování do základních škol, 
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b) pro zařazení ţáků se specifickými poruchami učení a chování do škol, tříd, oddělení a 

studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy pro tyto ţáky. 

10. Poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům v oblasti péče o ţáky ZŠ, 

jejichţ školní vzdělávání vyţaduje zvláštní pozornost. 

11 Poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům ZŠ v souvislosti s 

integrací ţáků se zdravotním postiţením a s vytvářením individuálních vzdělávacích plánů 

pro tyto ţáky a metodická pomoc při tvorbě preventivních programů škol. 

12. Vedení dokumentace, vedení evidence a administrativa související se standardními 

činnostmi v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. 

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

poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., příloha č. 1 k vyhlášce č. 

72/2005 Sb.) 

SPC provádí následující nejdůleţitější standardní činnosti : 

1. Vyhledávání ţáků se zdravotním postiţením. 

2. Komplexní speciálně pedagogická a psychologická diagnostika ţáka. 

3. Tvorba plánu péče o ţáka (strategie komplexní podpory ţáka, pedagogicko-psychologické 

vedení apod.). 

4. Přímá individuální nebo skupinová práce s ţákem. 

5. Všestranná podpora optimálního psychomotorického a sociálního vývoje ţáků se 

zdravotním postiţením v duchu tzv. ucelené rehabilitace zaměřené na ţáka a jeho rodinu s 

vyuţitím prostředků pedagogicko psychologických, léčebných, sociálních aj. 

6. Včasná intervence. 

7. Zpracování návrhů k zařazení do reţimu vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a návrhů individuálních vzdělávacích plánů. 

8. Pomoc při integraci ţáků se zdravotním postiţením do škol, instruktáţ a úprava prostředí. 

9. Metodická činnost pro zákonné zástupce a pedagogy, především podpora při tvorbě IVP. 

10. Konzultace pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky, školy a školská zařízení. 

11. Koordinace činností s PPP, SVP a poradenskými pracovníky škol. 

12. Kariérové poradenství pro ţáky se zdravotním postiţením. 
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13. Tvorba, návrhy a nabídka speciálních pomůcek podle druhu postiţení a dle individuálních 

potřeb ţáků. 

14. Zapůjčování odborné literatury, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 

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

poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., příloha č. 2 k vyhlášce č. 

72/2005 Sb.) 

Výchovný poradce v základních školách provádí standardní poradenské, metodické, 

koordinační a informační činnosti, z nichţ k nejdůleţitějším patří: 

1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací cestě ţáků, 

tj. zejména: 

a) základní skupinová šetření k volbě povolání formou zájmových dotazníků 

b) individuální poradenství ve spolupráci s třídním učitelem 

c) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování poradenských sluţeb 

přesahujících kompetence školy aj. 

2. Vyhledávání ţáků, jejichţ vývoj a vzdělávání vyţadují zvláštní pozornost a příprava návrhů 

na další péči o tyto ţáky. 

3. Zajišťování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběţné) a 

intervenčních činností pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

4. Příprava podmínek pro integraci ţáků se zdravotním postiţením ve škole, koordinace 

poskytování poradenských sluţeb těmto ţákům školou a školskými poradenskými zařízeními 

a koordinace vzdělávacích opatření u těchto ţáků. 

5. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování 

ţáků, integrace ţáků, individuálních vzdělávacích plánů apod. 

6. Předávání odborných informací z oblasti péče o ţáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami pedagogickým pracovníkům školy. 

7. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v 

regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o moţnostech vyuţívání jejich sluţeb ţákům. 

8. Shromaţďování odborných zpráv a informací o ţácích v poradenské péči dalších 

poradenských zařízení. 
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9. Vedení písemných záznamů umoţňujících doloţit rozsah a obsah své činnosti, navrţená a 

realizovaná opatření. 

Nejdůležitější standardní poradenské, metodické, koordinační a informační činnosti školního 

metodika prevence jsou: 

1. Příprava podmínek pro integraci ţáků se specifickými poruchami chování ve škole. 

2. Koordinace poskytování poradenských a preventivních sluţeb ţákům se specifickými 

poruchami chování školou a specializovanými školskými zařízeními. 

3. Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy. 

4. Vedení písemných záznamů umoţňujících doloţit rozsah a obsah své činnosti, navrţená a 

realizovaná opatření. 

Školní psycholog provádí diagnostické, konzultační, poradenské, intervenční, metodické a 

vzdělávací činnosti, z nichţ k nejdůleţitějším patří: 

1. Depistáţ specifických poruch učení v základních školách. 

2. Diagnostika při výukových a výchovných problémech ţáků. 

3. Péče o integrované ţáky (pomoc při sestavování IVP). 

4. Kariérové poradenství u ţáků. 

5. Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání. 

6. Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí. 

7. Metodická pomoc třídním učitelům. 

8. Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení). 

9. Koordinace poradenských sluţeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní 

metodik prevence, třídní učitelé) nebo mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými 

zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními. 

10. Besedy a osvěta zákonným zástupcům. 

Depistáţní, diagnostické, intervenční, poradenské, metodické a koordinační standardní 

činnosti školního speciálního pedagoga jsou: 

1. Vyhledávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vytyčení hlavních problémů 

ţáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni. 
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2. Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb ţáka (shromaţďování údajů o ţákovi, včetně 

anamnézy), rozbor a vyhodnocení získaných údajů. 

3. Realizace intervenčních činností prostřednictvím: 

a) provádění, event. zajištění individuální práce se ţákem nebo se skupinou (speciálně 

pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační), 

b) participace na vytvoření IVP (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného 

předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci ţáka, s ţákem a s ostatními partnery 

podpůrného týmu uvnitř i vně školy), 

c) úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů, 

d) speciálně pedagogické poradenské intervence a sluţby pro ţáky, zákonné zástupce a 

pedagogické pracovníky školy; konzultace s dalšími poradenskými zařízeními. 

4. Příprava a průběţná úprava podmínek pro integraci ţáků se zdravotním postiţením ve škole 

- koordinace speciálně pedagogických poradenských sluţeb na škole. 

5. Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými 

pracovníky ve prospěch ţáka se speciálními vzdělávacími potřebami. 

6. Participace na vytváření ŠVP a IVP s cílem rozšíření sluţeb a zkvalitnění péče o ţáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

7. Metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy - specifika výuky a moţnosti ţáků 

dle druhu a stupně zdravotního postiţení, návrhy metod a forem práce se ţáky. 

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

poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., příloha č. 3 k vyhlášce č. 

72/2005 Sb.) 

2.4.  Specifika činností SPC pro ţáky s různým druhem zdravotního postiţení 

Při začleňování ţáků se zdravotním postiţením do běţných ZŠ je třeba zohlednit některé 

aspekty, které platí jen pro daný druh postiţení a určují tím jeho specifickou podstatu. Pro 

úspěšnost integrace je velmi důleţité, aby pedagog nebo poradenský pracovník, který bude s 

ţákem pracovat, byl dokonale seznámen s příčinou a druhem jeho zdravotního postiţení. 
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Kubová (1995) uvádí některé specifické úkoly a činnosti SPC pro integrované žáky: 

 se smyslovým postižením (zrakové, sluchové aj.): 

- výcvik specifických dovedností jako jsou čtení a psaní Braillova písma, učení 

prvků sebeobsluhy, samostatného pohybu a orientace 

- sluchová výchova, artikulace, odezírání 

- speciální smyslová výchova 

Přímou práci s ţáky provádí speciální pedagog způsobem vyhovujícím potřebám postiţených 

ţáků buď ve třídě, nebo v kabinetu v průběhu vyučování, popř. po vyučování. 

 s tělesným postižením: 

- zajištění přechodu z bytu na ulici a z ulice do školní budovy 

- zajištění bezbariérového prostředí ve školní budově 

- zjištění moţností rodičů při denní dopravě do a ze školy včetně zohlednění 

jejich finanční situace 

- hygienická a rehabilitační péče v době vyučování 

- pozitivní působení pedagogů za účelem úplného sţití s kolektivem ţáků 

 s vadami řeči: 

- zajišťování logopedického poradenství speciálními pedagogy a logopedy 

- provádění celkové speciálně pedagogické a odborné logopedické diagnostiky, 

která identifikuje druh, příčinu, vznik, průběh, stupeň a následky narušení 

komunikačních schopností postiţeného jedince 

- předcházení negativnímu vývoji a zabránění sekundárním následkům u 

postiţeného ţáka 

 

3.  Formy realizace vzdělávání žáků se zdravotním postižením 

Ţák se zdravotním postiţením má být vzděláván takovým způsobem, aby v rámci svých 

schopností a dovedností zvládal docházku do školy, pobyt mezi svými vrstevníky a rozsah 

učiva bez stresu a pocitu méněcennosti tak, aby se do školy převáţně těšil. 
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Z dokumentu Výzkumného ústavu pedagogického s názvem „ŠVP a integrace ţáků se 

zdravotním postiţením v běţných základních školách“ vycházejícího z vyhlášky o vzdělávání 

ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Vyhláška č. 73/2005 Sb.) vyplývá, ţe formy 

vzdělávání žáků se zdravotním postižením lze rozčlenit a charakterizovat následujícím 

způsobem: 

- individuální integrace 

- skupinová integrace 

- vzdělávání ve škole samostatně zřízené pro ţáky se zdravotním postiţením 

- kombinace výše uvedených forem 

(Výzkumný ústav pedagogický, 2010) 

3.1.  Pojetí integrace 

Zařazováním ţáků se zdravotním postiţením mezi intaktní vrstevníky do běţných ZŠ dochází 

kromě vyrovnávání rozdílů mezi těmito ţáky také ke zvyšování jejich sebevědomí, motivace 

k učení a pocitu odpovědnosti za své výsledky ve vzdělávání. 

Z našich autorů se školské integraci věnuje Ján Jesenský (1995), který pod názvem 

„pedagogická integrace“ označuje „dynamický, postupně se rozvíjející pedagogický jev, ve 

kterém dochází k partnerskému souţití postiţených a intaktních na úrovni vzájemně vyváţené 

adaptace během jejich výchovy a vzdělávání a při jejich aktivním podílu na řešení výchovně 

vzdělávacích situací.“ (Jesenský, 1995, s. 25) 

Podle Pedagogického slovníku je integrované vzdělávání chápáno jako „přístupy a způsoby 

zapojení ţáků se zvláštními vzdělávacími potřebami do hlavních proudů vzdělávání a do 

běţných škol. Cílem je poskytnout i ţákům s těţkými a trvalými zdravotními postiţeními 

společnou zkušenost s jejich zdravými vrstevníky, a přitom respektovat jejich specifické 

potřeby.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 87) 

3.2.  Individuální integrace 

Individuální integrací rozumíme vzdělávání ţáka v běţné škole nebo ve škole samostatně 

zřízené pro ţáky s jiným druhem zdravotního postiţení, přičemţ ţák se zdravotním 

postiţením je přednostně vzděláván formou individuální integrace v běţné škole, pokud to 

odpovídá jeho potřebám a moţnostem a také podmínkám a moţnostem školy. Ve třídě ZŠ, 

která není určena pro ţáky se zdravotním postiţením, lze s přihlédnutím k rozsahu speciálních 
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vzdělávacích potřeb integrovat nejvýše 5 ţáků se zdravotním postiţením. (Výzkumný ústav 

pedagogický, 2010) 

3.3.  Skupinová integrace 

Pod pojmem skupinová integrace si lze představit vzdělávání ţáka ve třídě, oddělení nebo 

studijní skupině zřízené pro ţáky se zdravotním postiţením v běţné škole nebo ve škole 

samostatně zřízené pro ţáky s jiným druhem zdravotního postiţení. Minimální a maximální 

počty ţáků ve třídách nebo studijních skupinách zřízených pro ţáky s určitým druhem a 

stupněm zdravotního postiţení jsou určeny vyhláškou č. 73/2005 Sb. (Výzkumný ústav 

pedagogický, 2010) 

3.4.  Souhrn podmínek pro úspěšnou integraci ţáků se zdravotním postiţením 

Podmínky pro úspěšnou integraci ţáka se zdravotním handicapem mohou být splněny jen v 

tom případě, ţe při jeho začleňování budou plně spolupracovat všichni ti, kteří se na integraci 

podílejí a mají o ni zájem, tedy samotný ţák, jeho rodiče nebo zákonní zástupci, pedagogičtí 

pracovníci škol a školských poradenských zařízení a ostatní odborníci. Tento proces má smysl 

a zaručený úspěch jen tehdy, budou-li všichni spolupracovat s cílem zajištění nejlepšího 

zájmu dítěte. 

3.4.1.  Faktory ovlivňující úspěšnost integrace 

Snahy o vymezení podmínek integrace zdravotně postiţených ţáků mezi jejich intaktní 

vrstevníky přinesly v našem současném školství také výčet nejdůleţitějších faktorů úspěšného 

začlenění. 

Bartoňová (2010) ve svém díle zdůrazňuje, ţe současné školství České republiky by mělo 

vytvářet takové školní prostředí, které by poskytovalo všem ţákům stejné šance na dosaţení 

odpovídajícího stupně vzdělání a zajistilo jim právo na rozvoj jejich individuálních 

předpokladů. Cílem je integrovat ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami do všech typů 

škol a školských zařízení. 

K nejdůležitějším faktorům, které ovlivňují úspěšnou individuální či skupinovou integraci 

znevýhodněných ţáků, patří: 

Rodiče a rodina 

Rodina vytváří pro své zdravotně postiţené dítě materiální, sociální, ale především duševní a 

citové podmínky pro jeho další optimální vývoj a jeho následné začlenění mezi intaktní ţáky. 
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Musí přitom počítat s nutností větší angaţovanosti a podpory včetně zabezpečení obsluţných 

činností a dopravy svého dítěte do školy a zpět. Protoţe se jedná o velmi náročný úkol, měla 

by současná společnost tyto snahy rodičů více ocenit a podporovat. 

Doprava žáka do školy a architektonická bezbariérovost 

Vyřešení dopravy ţáka do školního zařízení a zpět je důleţitým činitelem, který ovlivňuje 

rozhodování rodičů ţáka o typu a druhu školy, kam by mohl být integrován. Některé speciální 

instituce nabízejí také moţnost svozů postiţených dětí do školních zařízení. Důleţitým 

faktorem pro výběr školy, kam můţe být integrován ţák s tělesným postiţením, je také 

bezbariérový přístup do školní budovy a do jejích vnitřních prostor (tříd, jídelny, druţiny, aj.). 

V současné době má velké mnoţství škol ve větších městech otázku přístupnosti pro tělesně 

postiţené ţáky na vozíku jiţ vyřešenou, a to cestou bezbariérových úprav, ale existuje ještě 

řada škol, hlavně v menších městech či na vesnicích, kde namísto k odstranění bariér dochází 

často k náhradnímu řešení, např. k zapůjčení či zakoupení pojízdných plošin. 

Škola a učitelé 

Dalším předpokladem úspěšné integrace je výběr školy, která by měla být co nejblíţe místu 

bydliště dítěte. Úspěšnost integrace ovlivňuje také prestiţ školy, výchovná atmosféra ve škole 

a vztah spoluţáků ke vzdělání a studiu. Důleţitá je motivace učitele k integraci ţáka s 

postiţením, včetně porozumění a zájmu o ţáka, coţ by nemělo být zaloţeno pouze na 

kladných lidských vlastnostech pedagogů, ale především na jejich profesionalitě a odbornosti. 

Poradenství a diagnostika 

Významnou roli při úspěšné integraci ţáků mají vedle činností poradenských pracovišť ve 

školách především činnosti školských poradenských zařízení (PPP, SPC, SVP) a speciální 

pedagogická diagnostika ţáka, která je vytvořena pracovníkem poradny nebo centra na 

základě zhodnocení lékařských zpráv, rozhovoru se zákonnými zástupci ţáka a vlastní 

speciálně pedagogické či psychologické diagnostiky. 

Prostředky speciálně pedagogické podpory 

Kromě vyuţití různých vzdělávacích metod, postupů, prostředků, pomůcek a sluţeb, které 

upravuje vyhláška o vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Vyhláška č. 73/2005 

Sb.), lze v praxi řešit personální pomoc ţákům s lehčím či těţším zdravotním postiţením, 

např. asistentem pedagoga, interním pracovníkem školy nebo vychovatelem školní druţiny, 

kteří mají v náplni práce stanoven rozsah i obsah individuální péče o ţáka s postiţením. 
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Rehabilitační, kompenzační a učební pomůcky 

Dostupnost a moţnosti vyuţití pomůcek potřebných pro úspěšnou integraci zdravotně 

postiţených ţáků do výuky v běţných školách jsou menší oproti speciálním zařízením. Lze je 

buď zapůjčit ze školských poradenských zařízení (především ze SPC), pořídit zakoupením z 

prostředků přispívajících na zdravotní postiţení ţáka nebo si můţe ţák přinést své vlastní 

pomůcky, které má doma k dispozici. Podle mého názoru je zapotřebí více se v budoucnu 

zabývat přesným stanovením okruhu pomůcek na podporu vzdělávání zdravotně postiţených 

ţáků, které by měly být hrazeny z finančních prostředků školství, coţ by zlepšilo proces 

integrace a zároveň ulehčilo finanční situaci rodiny se zdravotně postiţeným dítětem. 

Organizace zdravotně postižených 

Nepostradatelnou roli při prosazování integrace má Národní rada osob se zdravotním 

postiţením, která plní koordinační funkci pro všechny organizace zdravotně postiţených. 

Tyto organizace sdruţují občany podle jednotlivých druhů postiţení, vyvíjejí tlak na státní 

orgány a snaţí se prosazovat své představy o vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením. 

3.5.  Vyrovnávací a podpůrná opatření 

Ţáci s různými druhy postiţení mají při svém vzdělávání nárok na vyuţití různých metod, 

sluţeb, postupů, vzdělávacích prostředků a pomůcek, tedy tzv. vyrovnávacích a podpůrných 

opatření, která jim mohou být poskytnuta bezplatně na základě legislativních ustanovení 

upravených vyhláškou MŠMT ČR ze dne 9. února 2005 č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, 

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

nadaných ve znění vyhlášky MŠMT ČR ze dne 25. května 2011 č. 147/2011 Sb., kterou se 

mění vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných. 

Vyrovnávací opatření 

„Vyrovnávacími opatřeními při vzdělávání ţáků se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním 

se pro účely této vyhlášky rozumí vyuţívání pedagogických, popřípadě speciálně 

pedagogických metod a postupů, které odpovídají vzdělávacím potřebám ţáků, poskytování 

individuální podpory v rámci výuky a přípravy na výuku, vyuţívání poradenských sluţeb školy 

a školských poradenských zařízení, individuálního vzdělávacího plánu a sluţeb asistenta 

pedagoga. Škola tato opatření poskytuje na základě pedagogického posouzení vzdělávacích 

potřeb ţáka, průběhu a výsledků jeho vzdělávání, popřípadě ve spolupráci se školským 



 

- 29 - 
 

poradenským zařízením.“ (Vyhláška MŠMT ČR č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných 

ve znění vyhlášky MŠMT ČR č.147/2011 Sb., § 1, odst. 2) 

Podpůrná opatření 

„Podpůrnými opatřeními při vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením se pro účely této 

vyhlášky rozumí vyuţití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, 

kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických 

materiálů, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování pedagogicko-

psychologických sluţeb, zajištění sluţeb asistenta pedagoga, sníţení počtu ţáků ve třídě nebo 

studijní skupině nebo jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací 

potřeby ţáka.“ (Vyhláška MŠMT ČR č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných ve znění 

vyhlášky MŠMT ČR č.147/2011 Sb., § 1, odst. 3) 

3.6.  IVP a podklady pro jeho tvorbu 

Při vstupu dítěte do školy je jeho připravenost na zvládání pravidelné školní výuky vţdy 

velmi individuální. Je třeba si uvědomit, ţe mnohem větší podporu z hlediska času i rozsahu 

všech školních povinností budou potřebovat ţáci, kteří jsou zdravotně či jinak znevýhodněni 

oproti svým spoluţákům a mohou zvládat učivo jen částečně nebo jen s pouţitím speciálních 

vyučovacích metod a pomůcek. A právě z tohoto důvodu je pro ně vypracován individuální 

vzdělávací plán, který co nejoptimálněji odpovídá moţnostem, znalostem a schopnostem 

kaţdého ţáka s postiţením. 

„Individuální vzdělávací plán (IVP) je závazný pracovní materiál slouţící všem, kteří se 

podílejí na výchově a vzdělávání integrovaného ţáka.“ (Zelinková, 2001, s. 172) 

Je koncipován na základě spolupráce učitele, speciálního pedagoga, vedení školy, pracovníků 

ŠPZ a zákonných zástupců ţáka a je podkladem pro uplatňování navýšení finančních 

prostředků pro speciální potřeby ţáků ředitelem školy. Jucovičová (2009) zdůrazňuje, ţe IVP 

můţe ţákům znevýhodněným oproti svým spoluţákům poskytnout větší podporu při 

vzdělávání konkretizací obsahu, rozsahu podmínek, průběhu a způsobu poskytování 

vzdělávání, a tím jim vzdělávací proces podstatně ulehčit. Ţák můţe pracovat a rozvíjet se 

podle svých schopností a individuálním tempem, coţ ho nevystavuje stresu. Plán je pro 

učitele vodítkem individuálního vyučování a hodnocení. Důleţitou roli zde zastávají i rodiče, 
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kteří se podílejí na plnění některých úkolů v rámci vzdělávacího plánu, jako jsou např. 

zajištění logopedické péče nebo pravidelné fyzioterapie dítěte. 

Podle Zelinkové (2001) a v souladu s příslušnými vyhláškami (č.72/2005 Sb., č.73/2005 Sb.) 

by měl být IVP vytvořen dle následujících principů, které jsou předpokladem kvality IVP: 

- je vypracován před nástupem ţáka do školy, nejpozději do jednoho měsíce po nástupu 

ţáka a je stále doplňován podle aktuálních vzdělávacích potřeb ţáka 

- v rámci objektivity vychází z více zdrojů, jako jsou učební dokumenty školy, 

psychologická a speciálně pedagogická diagnostika ŠPZ (PPP, SPC), pedagogická 

diagnostika učitele, doporučení odborného lékaře, závěry speciálně pedagogického, 

psychologického, případně i lékařského vyšetření 

- respektuje závěry z diskuse se ţákem a jeho zákonnými zástupci 

- respektuje potřeby ţáka a uplatňuje individuální přístup 

- je vypracován pro ty předměty, kde se ţákův handicap výrazně projevuje 

- vypracovává jej vyučující daného předmětu; učitel, který vypracovává IVP, 

spolupracuje se speciálním pedagogem, který provádí reedukaci 

- IVP podepisuje ředitel, třídní učitel, zákonný zástupce ţáka, pracovník  příslušného 

poradenského zařízení 

Podle legislativního ustanovení příslušné vyhlášky (č.73/2005 Sb.) je dodrţování a plnění IVP 

sledováno a dvakrát ročně vyhodnoceno školským poradenským zařízením. 

Jak uvádí Zelinková (2001) a vyhláška týkající se vzdělávání ţáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, má IVP obsahovat zejména: 

 základní údaje o žákovi vyplývající z jeho vyšetření, podstatné pro průběh pedagogické 

terapie 

 pedagogickou diagnózu, tj. záznam úrovně psychických, rozumových a smyslových 

funkcí, sociálního chování a vztahů k učiteli, spoluţákům a škole 

 konkrétní úkoly v jednotlivých oblastech či předmětech - sluchová a zraková percepce, 

grafomotorika, čtení, gramatika, naukové předměty, cizí jazyky aj. 

 pedagogickou diagnostiku, pedagogická hlediska a postupy – tolerance pomalejšího 

pracovního tempa ţáka, věnování delšího času osvojení učiva aj. 

 pomůcky – doporučení, popř. i zapůjčení pomůcek pro smyslově a tělesně postiţené ţáky 

prostřednictvím PPP nebo SPC,  vyuţití počítačových programů či encyklopedií 
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 způsob hodnocení a klasifikace – slovní hodnocení nebo hodnocení s úlevou v případě 

výrazné redukce učiva, klasifikace číslicí především při plnění dílčích úkolů 

 způsob ověřování vědomostí – ústní, písemné či formou rozhovorů ve skupině ţáků 

 organizaci péče – reedukace a její způsob provádění; rozhodnutí o formě speciální péče 

se podřizuje moţnostem školy i ţáků (kdo a kdy bude péči vykonávat, kdy můţe být ţák 

dopraven do školy apod.) 

 finanční zabezpečení, popř. předpoklad navýšení financí pro speciální potřeby ţáka 

 dohodu o spolupráci s rodiči – formy spolupráce, způsob příprav na vyučování, 

mimoškolní aktivity, poţadavek na lékařská vyšetření apod. 

 podíl žáka na terapii – týká se spíše starších ţáků a rozhodnutí závisí na jejich 

vyspělosti; se ţákem lze probírat jeho účast na reedukaci prováděnou ve škole, jeho přípravu 

na vyučování, pravidelný nácvik čtení apod. Má-li být ţák veden ke spoluodpovědnosti, 

nemohou mu být úkoly diktovány učiteli nebo rodiči, ale vyplývají přímo z rozhovoru 

 informace dalším učitelům – v rámci změn v přístupu k ţákovi je nutné uvést 

doporučení platná pro všechny předměty 

 termín kontroly plnění IVP, příslušné podpisy a datum zpracování IVP 

(Vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných ve znění vyhlášky 

MŠMT ČR č. 147/2011 Sb., § 6, odst. 4) 

3.6.1.  Pedagogická diagnostika 

Důleţité informace o ţákovi potřebné k vypracování kvalitního IVP lze získat 

prostřednictvím pedagogické diagnostiky, kterou provádí většinou třídní učitel s vyuţitím 

dostatečného mnoţství diagnostických metod a zdrojů informací, přičemţ vychází hlavně z 

dosavadních znalostí o ţákovi a výukových problémech spojených s jeho postiţením. Většinu 

informací lze získat nejen od samotného ţáka a jeho zákonných zástupců, ale i od ostatních 

pedagogů, vychovatelů, vedoucích zájmových krouţků, školských poradenských pracovníků 

jako jsou výchovný poradce, speciální pedagog či metodik prevence, od pracovníků ŠPZ a 

také od jiných odborníků, kteří mají ţáka ve své odborné péči. 
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„Cílem pedagogické diagnostiky je objektivně zjistit, posoudit a vyhodnotit všechny faktory, 

které osobnost ţáka determinují, mají vliv na průběh a dosavadní výsledky výchovně 

vzdělávacího procesu.“ (Jucovičová, 2009, s. 13) 

Na základě této diagnostiky ţáka se speciálními vzdělávacími potřebami je moţné rozhodnout 

se, jak postupovat dále v jeho vzdělávání a osobnostním vývoji, zvolit si co nejvhodnější 

postupy a formy další práce se ţákem se zdravotním postiţením, především při jeho integraci 

a při optimalizaci vztahů se spoluţáky a učiteli. 

3.6.2.  Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika 

Aby mohla co nejlépe proběhnout integrace ţáka s postiţením do běţné výuky včetně 

vypracování IVP, provádí se také jeho psychologické a speciálně pedagogické vyšetření s 

diagnostikou, která slouţí především jako odborný podklad pro určení příčin potíţí ţáka a pro 

stanovení optimální pomoci s učením, vytvořením podmínek pro začlenění mezi intaktní 

vrstevníky, pro různé terapie nebo reedukaci poruch učení. Komplexně popisuje tento 

diagnostický proces Jucovičová (2009) jako posouzení kognitivních nebo percepčně 

motorických schopností ţáka, jeho aktuální úrovně čtení, psaní a početních dovedností a jeho 

osobnostních charakteristik ve vztahu ke školní úspěšnosti. 

Psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku u integrovaných ţáků vykonávají ŠPZ 

(PPP, SPC), včetně odeslání zprávy s výsledky z odborného vyšetření škole. Vše můţe 

proběhnout pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce ţáka. Zpráva je nezbytným 

podkladem pro tvorbu IVP a musí kromě stanovené diagnózy obsahovat také konkrétní 

doporučení metod práce se ţákem a odpovídající způsoby jeho hodnocení. 

3.6.3.  Realizace IVP 

Aby mohly být metody a postupy k osvojení a upevňování učiva, doporučení k reedukaci 

nebo další úkoly stanovené v IVP realizovány, musí docházet k vzájemné provázanosti a 

spolupráci školy s rodinou a se všemi odbornými pracovníky, kteří se na tvorbě IVP podílejí. 

V souvislosti s realizací IVP se v rámci výuky svého vyučovacího předmětu snaţí kaţdý 

pedagog dbát průběţně na poskytování potřebné reedukační péče integrovanému ţákovi s 

postiţením. 
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Podle Jucovičové (2009) můţe plnění IVP včetně reedukační nápravy probíhat následovně: 

 ţák je po celou dobu vyučování v běţné třídě a potřebnou péči o něj zajišťuje 

vyučující, popř. ještě druhý pedagog, asistent pedagoga či osobní asistent (např. u ţáků s 

tělesným, těţším smyslovým nebo mentálním postiţením) 

 ţákovi se individuálně nebo ve skupině dalších integrovaných ţáků věnuje školní 

speciální pedagog v průběhu vyučovacích hodin, v nichţ není nezbytně nutná přítomnost ţáka 

nebo se dá snadno nahradit; reedukačnímu nácviku se lze věnovat i před nebo po skončení 

vyučování, ale tyto praktiky jsou nejméně vhodné, protoţe ţáci pak bývají unavení a nevěnují 

pedagogickému pracovníkovi dostatečnou pozornost 

 ţákovi je reedukační péče v průběhu vyučování věnovaná ve třídě zřízené pouze pro 

děti se zdravotním postiţením 

 reedukaci zajišťují po dohodě se školou různá odborná nebo zdravotnická pracoviště 

(PPP, SPC, logopedie, psychiatrie aj.) 

Realizaci IVP a její dopad na vzdělávání integrovaného ţáka je moţné posuzovat subjektivně, 

kdy rodiče a učitelé mohou v průběhu školního roku hodnotit, zda IVP přinesl ţákovi zlepšení 

v různých výukových předmětech a jeho celkovou spokojenost ve škole, nebo objektivně, a to 

prostřednictvím vyjádření nezávislých odborníků k pokrokům, kterých ţák díky IVP docílil. 

Tato hodnocení lze pouţít pro pedagogy a jiné odborníky jako podklad pro vypracování 

nového IVP v dalším školním ročníku. 

 

4.  Možnosti vzdělávání žáků se zdravotním postižením 

Jak uţ bylo zmíněno výše, mohou se ţáci se zdravotním postiţením vzdělávat dle závaţnosti 

a druhu svého postiţení buď formou individuální integrace mezi intaktní ţáky v běţné 

základní škole, nebo formou skupinové integrace, resp. vzděláváním ve škole samostatně 

zřízené pro ţáky se zdravotním postiţením. 

V případě individuální integrace vypracuje ZŠ na základě doporučení ŠPZ individuální 

vzdělávací plán, který odpovídá vzdělávacím potřebám a moţnostem kaţdého konkrétního 

ţáka s postiţením, přičemţ obsahová náplň IVP je stanovena aktualizovanou vyhláškou č. 

73/2005 Sb. 
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V případě, ţe ŠPZ doporučí vzdělávání dle upraveného vzdělávacího programu, musí být IVP 

zpracován pro všechny předměty dle tohoto programu. Pokud ŠPZ nedoporučí takový způsob 

vzdělávání, můţe být IVP zpracován jen pro některé vyučovací předměty dle individuálních 

potřeb ţáka. Ţák se smyslovým, tělesným postiţením nebo vadami řeči a s vývojovými 

poruchami učení nebo poruchami chování je vzděláván podle IVP, který vychází ze školního 

vzdělávacího programu (ŠVP) dané školy, zpracovaného podle rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) za předpokladu zajištění vhodných podmínek 

vzdělávání a podpůrných opatření. V případě individuální integrace ţáka se zdravotním 

postiţením nemusí škola zpracovávat samostatný školní vzdělávací program. 

Skupinová integrace žáka se zdravotním postiţením můţe být realizována zřízením třídy 

nebo oddělení či studijní skupiny ve třídě, přičemţ podmínky pro zřízení těchto tříd, oddělení 

nebo studijních skupin stanovuje vyhláška o vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. V případě skupinové integrace ţáků se zdravotním postiţením zpracuje škola 

samostatný školní vzdělávací program formou přílohy ke stávajícímu ŠVP, ale nebudou v ní 

uvedeny ty části, které by kopírovaly stávající ŠVP. Pro třídu, oddělení či skupinu zřízenou 

pro ţáky se smyslovým, tělesným postiţením nebo vadami řeči a s vývojovými poruchami 

učení nebo chování vypracuje škola samostatný školní vzdělávací program s úpravami 

formou přílohy ke stávajícímu ŠVP. (Výzkumný ústav pedagogický, 2010) 

Uvaţujeme-li o smyslu všech dosavadních lidských snah a legislativních úprav 

napomáhajících k usnadnění a dosaţení co nejlepšího a nejvyššího stupně vzdělání ţáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, záleţí jeho naplnění stejně nejvíce na samotném jedinci, 

na jeho vůli, snaze, píli, odhodlání a ctiţádosti dosáhnout vytouţeného vzdělání. 
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5.  Vymezení výzkumných předpokladů a cílů výzkumného šetření 

Cílem výzkumné části je zmapování spolupráce SPC a PPP v Mladé Boleslavi se základními 

školami v tomto městě, zjištění, jak tato spolupráce funguje, zda má význam a zda pomáhá 

školám při začleňování ţáků se zdravotním postiţením mezi intaktní ţáky do běţné výuky. 

Součástí výzkumu je také stanovení tří vlastních výzkumných předpokladů a jejich ověření na 

základě informací z výpovědí pracovnic ŠPZ a odpovědí výchovných poradkyň jednotlivých 

ZŠ v Mladé Boleslavi v sestaveném dotazníku. Porovnáním všech těchto zjištěných údajů 

získáme celkový náhled na spolupráci obou typů zařízení a zároveň zjistíme, které činnosti 

pracovníkům škol a ŠPZ vyhovují a které jim naopak chybí. Výzkumné předpoklady (dále jen 

VP) jsou: 

VP1: Předpokládejme, ţe nejčetnějším typem kontaktu mezi školským poradenským 

zařízením a školou, ve které se vzdělává ţák se zdravotním postiţením, je telefonický kontakt. 

VP2: Předpokládejme, ţe v kaţdé běţné ZŠ v Mladé Boleslavi jsou kaţdoročně integrováni 

minimálně dva ţáci se zdravotním postiţením s vypracovaným individuálním vzdělávacím 

plánem. 

VP3: Předpokládejme, ţe nejčastěji konzultovanou problematikou v souvislosti s tvorbou 

nebo úpravou individuálního vzdělávacího plánu ţáka se zdravotním postiţením jsou metody 

výuky. 

 

6.  Metodologie výzkumu 

V rámci realizace praktické části bakalářské práce jsou pouţity metody dotazníkového šetření 

a polostrukturovaného rozhovoru, včetně sběru dat a informací a jejich následného 

vyhodnocení. Dotazník byl předán výchovným poradkyním všech základních škol v Mladé 

Boleslavi a po jeho vyplnění byly všechny odpovědi porovnány s výpověďmi vedoucích 

pracovnic PPP a SPC, s kterými byl při několika osobních návštěvách veden 

polostrukturovaný rozhovor. 

6.1.  Dotazníkové šetření 

Dotazník je určen k hromadnému výzkumnému šetření. Obsahuje soubor jasně 

formulovaných otázek, které se respondentům předkládají v písemné podobě s účelem zjistit 

jejich specifické údaje, postoje nebo názory na danou problematiku. 
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Dotazník můţe být strukturovaný s konkrétními uzavřenými otázkami, nestrukturovaný s 

otevřenými otázkami nebo kombinovaný, ve kterém se vyskytují obě varianty zmíněných 

otázek (Maňák a kol., 1994). 

Pro výzkumné šetření je pouţit vlastní kombinovaný dotazník, jehoţ otázky jsou zaměřeny na 

hlavní téma bakalářské práce, tedy především na spolupráci ŠPZ se všemi ZŠ v Mladé 

Boleslavi při integraci zdravotně postiţených ţáků a následné tvorbě a realizaci IVP pro ně 

určených. Vzor nevyplněného dotazníku je uveden v příloze I. 

 

7.  Rozbor a prezentace získaných poznatků a dat z průzkumného šetření 

V rámci realizace praktické části bakalářské práce byly při návštěvách PPP a SPC v Mladé 

Boleslavi a při osobních schůzkách s vedoucími obou poradenských zařízení postupně 

shromáţděny všechny důleţité informace a údaje o činnosti těchto pracovišť, týkající se 

především integrace zdravotně postiţených ţáků do běţných ZŠ a spolupráce poradny a 

centra se základními školami zejména při návrhu a tvorbě IVP pro zmíněné ţáky. 

V podkapitole 7.1 jsou uvedeny zjištěné informace o konkrétních činnostech a sluţbách, které 

běţně poskytují PPP a SPC v Mladé Boleslavi, jelikoţ teoretická část se tímto tématem 

zabývá pouze v obecné rovině. Podkapitola 7.2 je věnována vlastnímu výzkumu v podobě 

porovnávání výpovědí pracovníků obou typů ŠPZ s odpověďmi výchovných poradkyň ze 

všech ZŠ v Mladé Boleslavi, které ochotně vyplnily navrţený dotazník. Zároveň je u kaţdé 

otázky uvedeno závěrečné vyhodnocení. 

7.1.  Informace o činnosti školských poradenských zařízení v Mladé Boleslavi 

Jako první proběhla návštěva Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) v Mladé 

Boleslavi, kde pracují dvě administrativní pracovnice, tři speciální pedagogové a pět 

psychologů, z nichţ někteří mají vystudovaný dvouobor psychologie a speciální pedagogika. 

Po několika schůzkách s pracovnicí tohoto poradenského zařízení, které bylo zřízeno při 

místní 8. ZŠ, byly shromáţděny cenné informace o spolupráci poradny s místními základními 

školami a zjištěna skutečnost, ţe poradna doporučuje ţáky s postiţením k integraci do všech 

devíti místních ZŠ. Integrace je zejména individuální a na 1. ZŠ také skupinová, k čemuţ jsou 

zde zřízeny speciální třídy. Poradenské zařízení vydává na základě vyšetření ţáka doporučení 

k integraci. V 1. ZŠ je zajímavostí, ţe do 1. a 2. třídy chodí především integrovaní ţáci s 

řečovým postiţením. 
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Nejčastěji jsou na základě doporučení PPP do základních škol v Mladé Boleslavi integrováni 

ţáci se specifickými poruchami učení, poruchami chování, s výchovnými problémy, s ADD a 

ADHD, s vadami řeči, epilepsií, poruchami autistického spektra a ojediněle i ţáci s 

kombinovaným postiţením (např. specifické poruchy učení a TP). Dále se PPP zabývá 

integrací ţáků se zdravotním znevýhodněním např. s neurologickým onemocněním, po 

úrazech, s cukrovkou, s alergií a ojediněle i s vzácnými diagnózami jako je např. roztroušená 

skleróza. Obecně lze říci, ţe místní PPP integruje do všech ZŠ především ţáky se 

specifickými poruchami učení, poruchami chování a autismem. V rámci rozhovoru bylo také 

zjišťováno, jakým způsobem probíhá vyšetření ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

O vyšetření ţáka ve zdejší PPP ţádají jeho zákonní zástupci, případně ho do PPP doporučí k 

vyšetření výchovní poradci, kteří k tomuto účelu vyplní školní dotazník. Ten obsahuje různé 

důleţité informace o ţákovi, jako jsou jeho osobní údaje, důvod vyšetření, klasifikace, metoda 

nácviku čtení, zvládání učiva, projevy chování, pracovní a sociální dovednosti atd. Dotazník 

můţe být vyplněn pouze se souhlasem rodičů, kteří v závěru dokumentu vše stvrzují svým 

podpisem. Pokud o vyšetření ţádá rodič, probíhá ţádost telefonicky. PPP sdělí přibliţný 

termín vyšetření s čekací lhůtou nejpozději do tří měsíců. Je - li termín odmítnut, nebo je - li 

ţák nemocný a nemůţe se v dohodnutý termín k vyšetření dostavit, nabídne PPP další 

nejbliţší termín. Ţádosti se vedou v evidenci, přičemţ čekací doba na běţná vyšetření trvá cca 

2 měsíce. Vyšetření probíhá tím způsobem, ţe kaţdého ţáka vyšetřují vţdy speciální pedagog 

a psycholog. Závěr šetření se zpracovává společně s rodiči ţáka a vše můţe proběhnout jen s 

jejich souhlasem. PPP předává škole zprávu z vyšetření a doporučení k zařazení ţáka se 

zdravotním postiţením do reţimu speciálního vzdělávání, tedy k integraci do běţné výuky. 

Součástí zprávy jsou také další doporučení k vyšetření např. neurologem, psychiatrem, 

logopedem, ORL k případnému zařazení do ambulantní nápravy či k navýšení času ke studiu, 

coţ musí být pak uvedeno i v IVP pro příslušného ţáka. Je zde také zaznamenáno, zda se 

rodiče podílejí se ţákem na domácí přípravě. 

PPP v Mladé Boleslavi vykonává ještě další různé činnosti. Provádí náslechy ve třídách s 

integrovanými ţáky nebo s ţáky, kteří mají pedagogického asistenta, vytváří své individuální 

programy a provádí také sociometrická vyšetření třídních kolektivů, skupinovou práci se 

třídami atd. Kromě jiţ zmiňovaných vyšetření ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

probíhají také vyšetření psychologická a speciálně-pedagogická, jak pro zdravotně postiţené a 

znevýhodněné, tak i pro ţáky nadané. K dalším neméně důleţitým činnostem poraden patří 

reedukace, konzultace s výchovnými poradci a řediteli škol, metodické vedení učitelů, 
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vychovatelů a rodičů. Konají se zde i terapeutická sezení jako jsou např. rodinné terapie, 

skupinové programy pro předškolní děti, děti s ADHD a ADD. V PPP jsou umoţněny také 

stáţe studentů z vysokých škol. 

Hlavní a zásadní činností PPP je vypracovávat podklady pro IVP určený pro integrovaného 

ţáka a předávat je základním školám. Pracovník poradny má na starost několik škol v okrese. 

Jednou ročně se koná schůzka pracovníka PPP s výchovnými poradci nebo poradkyněmi ze 

ZŠ. Plán se sděluje na začátku školního roku. Na schůzce se jedná o tom, jak bude probíhat 

vyšetření, jaká bude čekací lhůta a jaké má mít IVP náleţitosti, např. specifické podmínky pro 

výuku ČJ, cizího jazyka či naukových předmětů, souhlas a podpis rodičů ţáka aj. Samozřejmě 

se také projednává, jaká diagnóza byla u ţáka stanovena a jaký druh integrace byl pro něj na 

základě jeho postiţení doporučen. Zhruba jednou za půl roku se kontroluje a hodnotí 

dodrţování IVP, někdy i vícekrát dle potřeby. Pracovník PPP tedy provádí metodické 

návštěvy škol, při nichţ si prohlédne IVP, posuzuje dodrţování všech jeho opatření a provádí 

pozorování ve třídách s integrovanými ţáky. Zaznamenává se zlepšení či zhoršení prospěchu 

ţáka a ve spolupráci se školou se vypracují doporučení k nápravě a případné návrhy změn pro 

školu. Zápis z kontroly zůstává uloţený v ZŠ a jedno vyhotovení se ukládá v PPP pro 

evidenci. 

Chtějí-li učitelé v ZŠ řešit jakýkoliv problém týkající se integrovaných ţáků, docházejí 

osobně do PPP, nebo jej mohou konzultovat také s výchovnými poradci a vychovateli ze škol. 

Podle výpovědi pracovnice poradny jsou návštěvy poradenských pracovníků z PPP v ZŠ 

během školního roku častější, neţ docházení pedagogů na konzultace do PPP. V kaţdém 

případě však spolupráce mezi oběma zařízeními v případě potřeby funguje bezproblémově. 

Jednou za rok probíhají schůzky se školními metodiky prevence, kde se řeší důleţité 

záleţitosti, jako např. legislativa, minimální preventivní program školy a jeho zpracování, je 

probírána problematika rizikového chování ţáků ve škole, jako jsou drogy, šikana atd. 

Stanoví se krizový plán, v němţ je návod na řešení případných krizových situací. Do těchto 

činností jsou samozřejmě zapojeni i učitelé a výchovný poradce ZŠ. Poradenské sluţby ve 

školách vykonávají jeden nebo dva výchovní poradci a jeden školní metodik prevence. Se 

školním metodikem prevence řeší výchovný poradce rizikové jevy a chování ţáků. Pokud 

jsou na ZŠ dva výchovní poradci, jsou určeni pro 1. a 2. stupeň školy. Výchovný poradce 

pečuje o integrované ţáky, zabývá se profesním kariérovým poradenstvím a na základě 

výstupů a podkladů z PPP ve spolupráci s učiteli vypracovává IVP pro integrované ţáky, v 

němţ jsou obsaţeny úvahy a náměty odborných poradců a pedagogů včetně jejich hodnocení. 
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Lze konstatovat, ţe návštěvy místní PPP v rámci výzkumu byly přínosné, protoţe na jejich 

základě lze pochopit celkem sloţitý a náročný proces vzdělávání ţáků se zdravotním 

postiţením, vedoucí k jejich úspěšné integraci, k níţ podstatně přispívají činnosti poradny a 

její spolupráce se školami, která zde probíhá bez větších problémů. 

 

Druhým navštíveným školským poradenským zařízením je Speciálně pedagogické centrum 

(SPC), zřízené při Speciální škole Na Celně v Mladé Boleslavi, v němţ pracuje jeden 

psycholog, jeden speciální pedagog a jedna sociální pracovnice. Speciální škola Na Celně, v 

jejíţ budově SPC sídlí, je zřízena pro ţáky s postiţením (především s MP), takţe pokud SPC 

na základě svých vyšetření zařazuje ţáky do této školy, nejedná se o integraci. Ta probíhá 

pouze při začleňování postiţených ţáků do běţných ZŠ. Od pracovnice centra byly zjištěny 

informace o činnostech tohoto poradenského zařízení, souvisejících zejména s postupy při 

začleňování zdravotně postiţených ţáků do běţných ZŠ a s přípravou a tvorbou IVP pro tyto 

ţáky. SPC se liší svou metodikou od PPP, protoţe se více zaměřuje na speciální školství. V 

roce 1994 bylo centrum původně zřízeno a určeno primárně pro mentálně postiţené ţáky, 

později pak pro ţáky s různými druhy smyslového postiţení, tělesného postiţení a pro ţáky s 

autismem. Ze současného zaměření SPC vyplývá, ţe kromě ţáků se zrakovým postiţením 

jsou prostřednictvím centra do běţné výuky základních škol v Mladé Boleslavi individuálně 

integrováni ţáci s řečovým, sluchovým, tělesným, mentálním nebo kombinovaným 

postiţením (především s TP a MP) a autismem, okrajově pak ţáci s ADHD a se specifickými 

poruchami učení nebo poruchami chování. Obecně lze shrnout, ţe toto centrum integruje do 

všech místních ZŠ zejména ţáky s různým druhem zdravotního postiţení. Stejně jako při 

návštěvách PPP bylo i zde potvrzeno, ţe do všech zdejších ZŠ jsou ţáci integrováni 

individuálně, s výjimkou 1. ZŠ, kde jsou skupinově integrováni ţáci s vadami řeči a podle 

počtu jsou doplňováni ţáky se specifickými poruchami učení, poruchami chování a autismem. 

Kromě integrování ţáků do škol v Mladé Boleslavi provádí SPC také integrace po celém 

boleslavském regionu, např. do ZŠ v nedalekém Bezně, kde jsou zřízeny dvě speciální třídy 

pro skupinově integrované ţáky s MP. 

Mezi standardní činnosti SPC v Mladé Boleslavi patří: 

 různá vyšetření ţáků (komplexní psychologické a speciálně-pedagogické, samostatné 

psychologické, samostatné speciálně-pedagogické, individuální) 

 psychologická intervence a speciálně-pedagogická intervence 
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 sociálně právní poradenství 

 konzultace k IVP 

 diagnostika 

 vyšetření v rámci kontroly IVP 

 spolupráce se ZŠ a jinými odborníky (např. OSPOD) 

 jiné individuální činnosti 

Prvotním impulsem k integraci postiţeného ţáka do běţné ZŠ je ţádost, kterou obdrţí SPC 

buď od rodičů ţáka, nebo školy (z podnětu třídního učitele nebo výchovného poradce), lékaře, 

jiných odborníků nebo od OSPOD. Na základě ţádosti provede SPC prvotní vyšetření ţáka. 

Komplexní vyšetření provádí psycholog a speciální pedagog. Vyplývá-li ze závěru vyšetření 

návrh na integraci, je vypracován integrační posudek. Poté probíhají konzultace SPC se 

školou ve spolupráci s pedagogy a výchovnými poradci. Integraci do ZŠ můţe povolit pouze 

její ředitel. V souvislosti s doporučením k integraci dává SPC podnět a podklady pro 

vypracování IVP pro konkrétního ţáka s postiţením. Na základě těchto podkladů pak IVP 

vypracovává učitel ţáka ve spolupráci s výchovným poradcem, s nímţ konzultuje jeho obsah, 

který musí optimálně odpovídat vzdělávacím potřebám ţáka. SPC pak jednou ročně 

kontroluje plnění všech bodů IVP tím způsobem, ţe pozve ţáka a jeho zákonného zástupce 

pozvánkou ke konzultaci do SPC, kde se zjišťuje, zda IVP vyhovuje potřebám ţáka a jeho 

integraci. Tento postup nelze povaţovat za správný, protoţe plnění IVP a jeho zhodnocení by 

mělo být dle legislativy realizováno dvakrát ročně také ve spolupráci s učiteli v rámci návštěv 

školy, nikoliv poradenského centra. Pokud se ţák nemůţe ke kontrolnímu vyšetření dostavit, 

objedná se na jiný termín. Pokud na termín nedorazí bez omluvy, musí škola ve svém zájmu 

apelovat na zákonné zástupce ţáka a vysvětlit jim důleţitost této schůzky. Při tomto setkání 

posuzuje vedoucí SPC všechny ţákovy dovednosti, znalosti a jeho případná zlepšení či změny 

v dosaţených výsledcích, přičemţ vychází také z hodnocení školy, která zasílá ke kontrole do 

centra komplexní shrnutí dosavadních školních výsledků, dovedností, znalostí a chování ţáka. 

Písemnou zprávu se závěry z kontrolního šetření obdrţí rodiče, včetně nově vypracovaného 

integračního posudku. Obě zprávy se předávají také škole. Tyto dokumenty bývají málokdy 

beze změny, jelikoţ ţák se osobně se svými potřebami během školního roku neustále mění, 

většinou se zlepšuje v určitých oblastech, předmětech, chování apod. Všechny změny jsou 

zaznamenávány a podle nich se obsah IVP rozšiřuje nebo uzpůsobuje aktuálním potřebám 

ţáka. Pokud probíhá vzdělávání integrovaného ţáka bez větších problémů, provádí se 
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kontrola plnění IVP celkem devětkrát během devítileté školní docházky. V případě potřeby 

nebo vzniklých problémů je konzultace v SPC provedena vícekrát. 

Je tedy zřejmé, ţe SPC nepostupuje podle legislativního ustanovení, protoţe vyhláškou č. 

73/2005 Sb. je mu uloţeno kontrolu plnění IVP včetně vyhodnocení realizovat dvakrát ročně 

návštěvou ţáka, rodiče a poradenského pracovníka ve škole a spolupracovat zároveň se 

školními pedagogy, kteří se na vyhodnocení IVP také podílejí. 

Z rozhovoru dále vyplynulo, ţe učitelé a pedagogičtí pracovníci školy navštěvují centrum 

pouze v případě potřeby konzultace nebo rady od pracovníků centra při výukových či 

výchovných problémech, nebo chtějí-li se poradit a dozvědět více např. o projevech chování 

postiţeného ţáka, o jeho konkrétním druhu postiţení, jeho specifikách apod. K tomuto účelu 

vydává SPC odborné příručky o konkrétních postiţeních, v nichţ pedagogové získají návod a 

metodiku, jak postupovat ve výuce konkrétně postiţeného ţáka. Podle výpovědi pracovnice 

centra navštěvují prý SPC nejčastěji třídní učitelé nebo asistenti pedagoga, kteří jsou se ţáky 

v kontaktu nejvíce. Ostatní pedagogičtí pracovníci školy (výchovní poradci, školní metodici 

prevence aj.) docházejí do centra ojediněle. Častější jsou osobní návštěvy psychologa nebo 

speciálního pedagoga SPC ve škole, je-li potřeba kontrola nebo konzultace s učiteli, 

výchovnými poradci, metodiky prevence nebo ředitelem přímo ve škole. Rady SPC 

vyhledávají také zákonní zástupci ţáků. Četnost návštěv nepodléhá ţádným pravidlům, vše 

vychází z individuálních situací a potřeb pracovníků školy. 

Je obdivuhodné, jaké mnoţství činností musí pracovníci centra zvládat. Jejich spolupráce se 

školami má význam nejen pro úspěšnou integraci ţáků s postiţením, včetně tvorby a realizace 

IVP, ale také pozitivně ovlivňuje profesní náhled pedagogů základních škol na ţáky s 

postiţením a na jejich vzájemný vztah. 

7.2.  Porovnání informací z PPP a SPC s odpověďmi v dotazníku 

Hlavním úkolem výzkumu je zjistit, zda se shodují názory pracovníků ŠPZ a základních škol 

na jejich vzájemnou spolupráci podporující integraci zdravotně postiţených ţáků a s tím 

související tvorbu a realizaci IVP, ale také se dozvědět, co uvedeným pracovníkům ve 

spolupráci chybí a co by chtěli případně zlepšit. K tomuto účelu je navrţen a vypracován 

vlastní kombinovaný dotazník s devíti otázkami, z nichţ tři jsou uzavřené a u zbylých šesti je 

otevřená moţnost doplnit i vlastní odpověď. Na vyplnění dotazníku se podílelo dvanáct 

výchovných poradkyň všech devíti ZŠ v Mladé Boleslavi. Otázky se stejným zaměřením 

zodpovídaly v rámci polostrukturovaného rozhovoru vedoucí pracovnice místní PPP a SPC. 
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Ke kaţdé uvedené otázce je vypracováno porovnání odpovědí ZŠ, PPP a SPC, včetně 

vyhodnocení nejčastěji zodpovězené odpovědi nebo nejdůleţitějších informací vyplývajících 

z odpovědí, přičemţ u všech otázek je uveden slovní komentář a u některých i tabulka s 

četností jednotlivých odpovědí. 

VYHODNOCENÍ OTÁZEK V DOTAZNÍKU (dotazník viz příloha I): 

OTÁZKA Č. 1: Kdo iniciuje ţádost o metodickou podporu ze strany školského 

poradenského zařízení (PPP/SPC) při vzdělávání integrovaného ţáka se zdravotním 

postiţením (zejména při tvorbě nebo úpravách individuálního vzdělávacího plánu)? 

Tabulka - Vyhodnocení odpovědí ZŠ k otázce č. 1 

Odpověď Četnost 

a) ředitel školy 1x 

b) třídní učitel nebo učitel naukového předmětu 6x 

c) výchovný poradce 8x 

Slovní komentář: 

V tomto případě se odpovědi mohou lišit podle toho, jak byla otázka pochopena. Záleţí na 

konkrétní škole, jak má nastavená pravidla postupu. Do ŠPZ většinou zasílá ţádost výchovný 

poradce na základě prvního impulsu od třídního učitele, který ţádost navrhuje a sepisuje. 

Proto jsou někde uvedeny dvě rovnocenné odpovědi b) i c). Pokud je iniciace chápána jako 

úplně první impuls, byla zvolena pouze odpověď b), pokud jako iniciativa toho, kdo 

organizuje doručení ţádosti do ŠPZ, byla vybrána odpověď c). Odpověď a), kde figuruje 

ředitel školy, můţe být vysvětlena tak, ţe na některých školách je ředitel/ka školy zároveň ve 

funkci výchovného poradce, nebo má škola takto nastavená pravidla. Podle PPP dává prvotní 

impuls výchovný poradce. Podle SPC prý záleţí na zvyklostech školy, takţe nelze 

jednoznačně říci, zda ţádost iniciuje třídní učitel nebo výchovný poradce. Podle subjektivního 

názoru pracovníka SPC by měl ţádost iniciovat třídní učitel, protoţe ten zná ţáka nejlépe. 

Vyhodnocení - ZŠ a PPP: c), SPC: b) 

Nejčastější odpovědí (8x) je varianta c) výchovný poradce, na níž se shodují ZŠ s PPP. 
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Ţádost o metodickou podporu ze strany školského poradenského zařízení (PPP/SPC) při 

vzdělávání integrovaného ţáka se zdravotním postiţením (zejména při tvorbě nebo úpravách 

individuálního vzdělávacího plánu) nejčastěji iniciuje výchovný poradce. 

 

OTÁZKA Č. 2: a) Jaká je četnost kontaktů s PPP/SPC během 1 školního roku v souvislosti 

se vzděláváním ţáka se zdravotním postiţením, který má vypracovaný individuální 

vzdělávací plán? 

Tabulka - Vyhodnocení odpovědí ZŠ k otázce č. 2a) 

Odpověď Četnost 

a) 1 - 2 9x 

b) 3 - 5 3x 

c) 6 a více 0x 

 

Slovní komentář: 

U této otázky opět záleţí na individuálních potřebách dané školy. Pokud odpovídaly rozdílně 

výchovné poradkyně z jedné školy, můţe to být vysvětleno tak, ţe kaţdá potřebuje řešit jiné 

věci různě často. Podle výpovědí obou ŠPZ je praxe taková, ţe kontakt se školami zpravidla 

proběhne minimálně jednou aţ dvakrát ročně, ale opět záleţí na tom, zda je v případě 

problémů nutno uskutečnit kontakt mezi ZŠ a ŠPZ vícekrát z důvodu potřeby získání 

informací, rad či konzultací přímo v poradenském zařízení nebo ve škole. Nejčastěji byla 

zvolena odpověď a) 1 – 2 a také se shoduje s výpověďmi ŠPZ. 

Vyhodnocení – ZŠ: a)1 – 2 (9x), b)3 – 5 (3x), PPP a SPC: a) 

Nejčastější odpovědí (9x) je varianta a) 1 - 2, na níž se shodují ZŠ s PPP a SPC. 

Škola má během 1 školního roku nejčastěji 1 – 2 kontakty s PPP/SPC v souvislosti se 

vzděláváním ţáka se zdravotním postiţením, který má vypracovaný IVP. 
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OTÁZKA Č. 2: b) Uveďte odhadem v procentech zastoupení uvedených forem kontaktu 

Tabulka - Vyhodnocení odpovědí ZŠ, PPP a SPC k otázce č. 2b) 

 

Formy kontaktu 

 

Průměrná hodnota (v %) 

 

telefonicky 

ZŠ – 54%      PPP – 60%      SPC – 50% 

 

e - mail 

ZŠ – 13%      PPP – 25%      SPC – 20% 

osobní návštěva pracovníka školy 

v poradenském zařízení 

ZŠ – 18%      PPP –  5%       SPC – 20% 

osobní návštěva poradenského 

pracovníka ve škole 

ZŠ – 15%      PPP – 10%      SPC – 10% 

Slovní komentář: 

Z porovnání dotazníků je zřejmé, ţe v rámci spolupráce s pracovníky ŠPZ je ve školách 

nejvíce vyuţíván telefonický kontakt, coţ se shoduje i s odpověďmi z obou poradenských 

zařízení a nejméně vyuţívaným kontaktem školami je e-mail. Někdo preferuje psaní a nevadí 

mu čekání na e-mailovou odpověď, ale většina raději vyuţívá telefonický hovor, protoţe 

získá potřebné informace ihned. Na druhém místě ZŠ uvedly osobní návštěvy, jejichţ 

moţnosti záleţí samozřejmě také na vzdálenosti mezi ZŠ a ŠPZ, na časovém vytíţení 

pracovníků aj. U osobních návštěv uvedly školy vyšší procentuální vyuţití návštěvy 

pracovníka školy v poradenském zařízení, zatímco návštěvy pracovníků poradenských 

zařízení v ZŠ jsou podle škol realizovány méně. Lze konstatovat, ţe odpovědi škol v 

porovnání s oběma ŠPZ se více shodují s odpověďmi SPC. V rámci vyhodnocení odpovědí u 

této otázky je moţné ověřit první výzkumný předpoklad VP1, který byl stanoven v 5. 

kapitole. 

VP1 : Předpokládejme, ţe nejčetnějším typem kontaktu mezi školským poradenským 

zařízením a školou, ve které se vzdělává ţák se zdravotním postiţením, je telefonický kontakt. 
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Na základě odpovědí ZŠ, PPP a SPC shrnutých ve výše uvedené tabulce k otázce č. 2b) lze 

konstatovat, ţe první výzkumný předpoklad je správný, pravdivý a tvrzení lze považovat 

za ověřené. 

Podle výpovědí PPP vyuţívají její pracovníci ve spolupráci se školami nejčastěji telefonický 

kontakt, zatímco nejméně jsou vyuţívány osobní návštěvy pracovníků škol v poradně. 

SPC spolupracuje se školami nejvíce telefonicky a nejmenší procentuální zastoupení ve styku 

mezi centrem a školou představuje osobní návštěva poradenského pracovníka ve škole. 

Vyhodnocení – nejčastější odpověď - telefonicky : ZŠ - 54% , PPP - 60%, SPC - 50% 

Nejčastěji je u všech tří porovnávaných zařízení využíván telefonický kontakt, v čemž se 

shodují ZŠ, PPP, SPC i první výzkumný předpoklad. 

Nejvyšší procentuální zastoupení z výše uvedených forem kontaktů mezi školou a ŠPZ má 

telefonický kontakt. 

 

OTÁZKA Č. 3: Kolik integrovaných ţáků se zdravotním postiţením se tento školní rok 

vzdělává ve Vaší škole? 

 

Tabulka - Vyhodnocení odpovědí ZŠ k otázce č. 3 

1. stupeň 2. stupeň celkem Základní škola 

136 100 236 1.ZŠ 

    3   20   23 2.ZŠ 

    2     1     3 3.ZŠ 

    5   10   15 4.ZŠ 

    5   22   27 5.ZŠ 

  20   15   35 6.ZŠ 

  21   21   42 7.ZŠ 
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    4     7   11 8.ZŠ 

  21   13   34 9.ZŠ 

217 209 426  

 

Slovní komentář: 

U poradenských zařízení nelze přesně určit, kolik ţáků je letos integrováno na všechny ZŠ v 

Mladé Boleslavi, protoţe statistické údaje včetně celkového počtu integrovaných ţáků budou 

uzavřeny aţ v závěru školního roku, a protoţe si kaţdé ŠPZ vede svou vlastní statistiku počtu 

integrovaných ţáků v celém boleslavském regionu. V současnosti tedy nelze přesně určit, na 

které školy a kolik ţáků integrovala PPP a na které školy a kolik SPC, jedná se pouze o 

odhad. Čísla zjištěná dotazníkem v jednotlivých školách mohou pro zajímavost poslouţit k 

vytvoření představy, kolik se ročně celkem integruje ţáků s postiţením na 1. a 2. stupni všech 

ZŠ v Mladé Boleslavi a také je mohu vyuţít pro ověření svého druhého výzkumného 

předpokladu VP2. 

VP2 : Předpokládejme, ţe v kaţdé běţné ZŠ v Mladé Boleslavi jsou kaţdoročně integrováni 

minimálně dva ţáci se zdravotním postiţením a s vypracovaným IVP. 

Z výše uvedené tabulky k otázce č. 3 sestavené na základě odpovědí jednotlivých ZŠ v Mladé 

Boleslavi a z výpovědí poradenských pracovníků vyplývá, ţe druhý výzkumný předpoklad 

je správný, pravdivý a tvrzení lze považovat za ověřené. 

PPP uvedla, ţe pro tento školní rok bylo nově doporučeno 225 integrací postiţených ţáků do 

ZŠ v Mladé Boleslavi, ale protoţe nemá zatím statisticky zpracované a uzavřené údaje, jedná 

se z její strany pouze o přibliţný odhad. Podle SPC je orientační počet ţáků integrovaných do 

místních ZŠ prostřednictvím SPC 201. 

Vyhodnocení - Celkový počet ţáků integrovaných do všech devíti ZŠ v Mladé Boleslavi činí 

426, z toho 217 připadá na 1. stupeň a 209 na 2. stupeň ZŠ, coţ odpovídá součtu číselných 

údajů, které vyplnily jednotlivé školy v dotazníku. 

SPC uvedlo, ţe v tomto školním roce bylo integrováno celkem 787 ţáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami do běţných základních škol v celém regionu Mladá Boleslav. 
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OTÁZKA Č. 4: Kdo se aktivně podílí na tvorbě IVP pro integrovaného ţáka se zdravotním 

postiţením? 

Slovní komentář: 

Odpovědi v dotazníku se u všech ZŠ většinou shodují, v některých ZŠ však záleţí na druhu 

postiţení ţáků, podle toho se na tvorbě IVP podílejí jen učitelé konkrétních předmětů, jako je 

např. ČJ, AJ. Skutečnost, ţe většina škol a PPP neuvedly v odpovědích variantu rodiče, lze 

vysvětlit tím, ţe otázku vztáhly pouze na aktivní tvorbu IVP pracovníky ve škole. Rodiče by 

se měli aktivně účastnit tvorby IVP při společném setkání všech zainteresovaných v ZŠ. 

Pokud není tento postup vyuţit v běţné praxi, lze hodnotit jako špatný. 

Podle PPP se na tvorbě IVP podílejí výchovný poradce, třídní učitel a učitelé předmětů. 

Podle SPC je to třídní učitel, výchovný poradce, ředitel školy (povoluje integraci) a rodiče. 

Vyhodnocení – ZŠ: třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů (12x), výchovný poradce 

(11x), rodiče (2x), ředitel školy (1x); PPP: třídní učitel, výchovný poradce, učitelé předmětů; 

SPC: třídní učitel, výchovný poradce, ředitel školy, rodiče. 

V odpovědích, v nichž se shodují ZŠ s PPP a SPC, jsou nejčastěji jmenováni třídní učitel 

a výchovný poradce. 

Na tvorbě IVP pro integrovaného ţáka se zdravotním postiţením se nejčastěji aktivně podílejí 

třídní učitel a výchovný poradce. V případě tvorby IVP by se měly školy a PPP do budoucna 

více zaměřit na spolupráci s rodiči integrovaných ţáků. 

OTÁZKA Č. 5: Která forma spolupráce s PPP/SPC na tvorbě a vyhodnocování IVP Vám 

vyhovuje nejvíce? 

Tabulka - Vyhodnocení odpovědí ZŠ k otázce č. 5 

Odpověď Četnost 

a) telefonicky 2x 

b) e - mail 2x 

c) osobní návštěva pracovníka školy ve ŠPZ 3x 

d) osobní návštěva poradens.pracovníka v ZŠ  11x 
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Slovní komentář: 

Některé školy zakrouţkovaly sice více odpovědí, ale z vyhodnocení četnosti odpovědí je 

zřejmé, ţe nejvíce by ZŠ při spolupráci na tvorbě a vyhodnocování IVP uvítaly osobní 

návštěvy poradenského pracovníka ve škole, v čemţ se však neshodují s názory SPC. 

Podle PPP při spolupráci na tvorbě a vyhodnocování IVP školám nejvíce vyhovuje e-mail a 

osobní návštěva poradenského pracovníka ve škole, v čemţ se výpověď shoduje se ZŠ. 

Podle SPC je při spolupráci se školami v souvislosti s vyhodnocováním IVP nejčastěji 

vyuţíván telefonický kontakt a návštěvy pracovníků ZŠ v SPC, nejméně pak e-mailový 

kontakt. Proto musím konstatovat, ţe u této otázky nedošlo ke shodě odpovědí SPC s 

odpověďmi ZŠ v dotaznících. 

Vyhodnocení – ZŠ: d) 11x, c) 3x, a) 2x, b) 2x; PPP: b), d); SPC: a), c) 

Nejčastější odpovědí ZŠ (11x) je varianta d) osobní návštěva poradenského pracovníka 

ve škole, na níž se shodují ZŠ pouze s PPP. 

Při spolupráci s PPP/SPC na tvorbě a vyhodnocování IVP vyhovuje školám nejvíce osobní 

návštěva poradenského pracovníka ve škole. V případě SPC není postup při kontrole plnění 

IVP v souladu s ustanovením vyhlášky č. 73/2005 Sb. (§6, odst. 8), které ukládá ŠPZ 

vyhodnocování IVP dvakrát ročně, zatímco SPC provádí tuto činnost jen jednou za rok. 

OTÁZKA Č. 6: Čeho se týká konzultace s PPP/SPC v souvislosti s IVP nejčastěji? 

Tabulka - Vyhodnocení odpovědí ZŠ k otázce č. 6 

Odpověď Četnost 

a) metody výuky 7x 

b) metody reedukace 4x 

c) úpravy obsahu a rozsahu učiva 9x 

d) hodnocení školní činnosti ţáka 2x 

e) kompenzační a didaktické pomůcky 4x 

f) jiné 2x      (ţáci s ADHD, chování/zapojení ţáka) 
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Slovní komentář: 

U této otázky podle poradenských zařízení nelze jednoznačně zvolit pouze jednu variantu, 

jelikoţ se probírá většina uvedených bodů, takţe lze předpokládat, ţe ti, kteří jednu odpověď 

zakrouţkovali, tuto moţnost probírají nejvíce ze všech bodů v průběhu konzultace. Postupně 

se ale musí zkonzultovat všechny body potřebné pro tvorbu IVP. Vychází se přitom také z 

potřeb, druhu a stupně postiţení ţáka, z moţností školy a zákonných zástupců ţáka. V bodu f) 

uvedla jedna ZŠ, ţe v souvislosti s IVP nejčastěji konzultuje problémy ţáků s ADHD, protoţe 

u nich nastávají často komplikace ve vztazích ke spoluţákům ve třídě. Další ZŠ vybrala také 

bod f), k němuţ uvedla, ţe nejčastěji se konzultace se ŠPZ týká chování ţáka nebo jeho 

zapojení do výuky. Na základě vyhodnocení odpovědí k této otázce lze ověřit třetí výzkumný 

předpoklad VP3, který je spolu se dvěma předchozími výzkumnými předpoklady uveden jiţ v 

5. kapitole: 

VP3 : Předpokládejme, ţe nejčastěji konzultovanou problematikou v souvislosti s tvorbou 

nebo úpravou individuálního vzdělávacího plánu ţáka se zdravotním postiţením jsou metody 

výuky. 

Z odpovědí shrnutých ve výše uvedené tabulce k otázce č. 6 vyplývá, ţe třetí výzkumný 

předpoklad není správný a tvrzení ve VP3 nelze považovat za pravdivé. 

Podle PPP se konzultace v souvislosti s IVP týkají především bodu f), kdy se nejčastěji 

konzultují výchovné potíţe a výukové selhávání ţáků ve škole, obtíţná spolupráce s rodinou, 

zdravotní postiţení a s ním spojené metody práce v hodinách aj., tedy i metody výuky. 

Podle SPC jsou všechny výše uvedené body u této otázky probírány rovnocenně, takţe nelze 

jednoznačně vybrat jedinou odpověď. Zpravidla se primárně konzultují metody výuky, pak 

metody reedukace, pomůcky, hodnocení školní činnosti ţáka, úprava týdenního rozvrhu a 

například u varianty f) jiné je moţné konzultovat např. potřebu asistenta pedagoga. 

Z výpovědí ŠPZ vyplývá, ţe kaţdé poradenské zařízení se při spolupráci se školami v 

souvislosti s IVP věnuje při konzultacích rozdílným tématům, která kromě aktuálních potřeb a 

problémů školy vycházejí také ze zaměření ŠPZ na určité druhy postiţení ţáků, o čemţ se jiţ 

zmiňuji výše v podkapitole 6.1. 

Vyhodnocení – ZŠ: c) 9x, a) 7x, b) 4x, e) 4x, d) 2x, f) 2x; PPP: f), a); SPC: a) aţ f) 

Nejčastější odpovědí ZŠ (9x) je varianta c) úpravy obsahu a rozsahu učiva, na níž se 

shodují ZŠ s SPC, které však povaţuje všechny moţnosti odpovědí za důleţité a rovnocenné. 
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Konzultace základních škol s PPP/SPC v souvislosti s IVP se týká nejčastěji úpravy obsahu a 

rozsahu učiva. Třetí výzkumný předpoklad, který zvolil za nejčastější variantu metody výuky, 

se tedy nepotvrdil. 

OTÁZKA Č. 7: Co Vám chybí ve spolupráci s PPP/SPC (co byste ještě uvítali)? 

Slovní komentář: 

Kromě jedné školy, která neuvádí ţádný návrh na zlepšení spolupráce, jsou odpovědi ZŠ 

různorodé. Vše, co by mohlo přinést zlepšení spolupráce základních škol s oběma ŠPZ v 

Mladé Boleslavi a co by školy v tomto procesu spolupráce uvítaly, je shrnuto do následujících 

bodů. 

Základním školám ve spolupráci se ŠPZ (PPP, SPC) v Mladé Boleslavi chybí: 

 flexibilita poradenských pracovníků 

 kratší čekací doby před vyšetřením 

  doby objednání ke konzultaci 

 častější osobní návštěvy poradenského pracovníka ve škole 

 uţší spolupráce se ŠPZ 

 zpětná vazba 

 konkrétnější formy práce 

 stálý psycholog na škole (ze současných finančních důvodů nelze realizovat) 

 společné metodické setkání se SPC 

 podíl na nápravě specifických poruch učení (jak od PPP, tak od SPC) 

 zohledňování schopnosti integrovaného ţáka začlenit se do kolektivu a vytvořit si 

dobré vztahy se spoluţáky, coţ je stále častějším problémem zejména u ţáků s ADHD a 

autistem 

 lepší znalosti prostředí školy pracovníkem PPP 

Nejčastěji školy v odpovědích zmiňují, ţe by uvítaly zkrácení doby objednání k vyšetření 

nebo ke konzultaci a s tím spojenou větší flexibilitu pracovníků ŠPZ. Jako druhý nejčastější 

nedostatek ve spolupráci škol se ŠPZ je uváděna malá četnost osobních návštěv poradenského 

pracovníka ve škole a uţší spolupráce. 
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Podle PPP chybí školám ze strany poradny zkracování čekacích lhůt na vyšetření ţáků nebo 

na konzultace. Vzhledem k současnému personálnímu obsazení PPP a navyšování počtu 

vyšetření není zatím v silách poradny tyto lhůty zkrátit. 

Podle PPP chybí pracovníkům poradny ze strany školy uţší osobní kontakt, komunikace a 

spolupráce v případě výraznějších obtíţí ţáků, častější návštěvy výchovných poradců a 

metodiků prevence v PPP (v současnosti vyuţívá osobních setkání přímo v poradně jen cca 

50-60% pedagogů). 

Podle SPC chybí ve spolupráci se školami oboustranně větší angaţovanost a uţší vzájemná 

komunikace. SPC je raději, kdyţ se škola ozve sama v případě vzniklých problémů v 

souvislosti s integrovanými ţáky, coţ můţe podstatně urychlit řešení nebo úplné odstranění 

problému. SPC uvádí, ţe ZŠ často řeší vzniklé obtíţe samy a pracovníky centra o nich 

neinformují. 

Vyhodnocení 

Podle odpovědí škol patří k nejčastěji uváděným nedostatkům ve spolupráci ZŠ se ŠPZ v 

Mladé Boleslavi příliš dlouhé čekací doby na vyšetření ţáků nebo na konzultace v 

poradenských zařízeních, malá flexibilita a zpětná vazba poradenských pracovníků a nízká 

četnost osobních návštěv poradenských pracovníků ve škole. 

Školským poradenským zařízením (PPP, SPC) chybí nejvíce ve spolupráci se školami uţší 

kontakt a komunikace, včetně častějších návštěv pedagogických a odborných pracovníků škol 

v poradnách a centrech. 

Ze shrnutí nejčastějších odpovědí vyplývá, ţe společnou snahou ve vzájemné spolupráci mezi 

místními ZŠ a ŠPZ je stále zlepšovat komunikaci, navazovat uţší kontakty a zvyšovat počty 

návštěv jak poradenských pracovníků ve školách, tak pedagogů a odborných pracovníků škol 

v PPP a SPC. 

OTÁZKA Č. 8: Jakým způsobem podává škola informace o průběhu vzdělávání (realizaci 

IVP, reedukaci apod.) integrovaného ţáka školskému poradenskému zařízení? 

Slovní komentář: 

Tato otázka je otevřená, proto je pro její závěrečné vyhodnocení ze všech odpovědí vybrána 

nejčastěji uvedená varianta. 
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Jednotlivé ZŠ uvádějí k této otázce různé odpovědi, z nichţ nejčastější jsou: 

 Písemně prostřednictvím IVP; 1-2 x ročně proběhne návštěva poradenského 

pracovníka ve škole v rámci kontroly realizace IVP; vyuţívá se moţnost metodické 

konzultace a individuálně u problémových ţáků moţnost osobní konzultace u poradenského 

pracovníka na poradenském pracovišti. 

 Obtíţné případy řeší škola na základě telefonické dohody se ŠPZ, poté návštěvou 

pracovníků PPP nebo SPC ve škole nebo školy ve ŠPZ. Při převaţujících obtíţích ţádá škola 

o kontrolní vyšetření ţáka. Rodiče při kontrolním vyšetření předkládají IVP, přičemţ 

SPC/PPP v některých případech ţádá o jeho dopracování. 

 telefonicky v případě potřeby, písemně na předtištěném formuláři. 

 Kromě pravidelných kontrol dokumentace ţádnou jinou informaci poradenská zařízení 

nepoţadují. 

Podle PPP podává škola informace o průběhu vzdělávání integrovaného ţáka jen v rámci 

metodických návštěv pracovníka poradny ve škole či v případě osobních konzultací pedagoga 

v PPP. 

Podle výpovědi SPC se v případě vzniklého problému u integrovaného ţáka škola telefonicky 

ozve kdykoliv před kontrolou IVP. Podle potřeby dochází pracovník centra do školy nebo 

pracovník školy do SPC, ale pokud nevzniknou během školního roku ţádné problémy, dozví 

se SPC informace o průběhu vzdělávání integrovaného ţáka při kaţdoroční kontrole, kdy ţák 

přijde jednou za rok osobně do SPC a přinese sebou ke kontrole IVP. To je problém, který je 

jiţ zmíněn v komentáři k otázce č. 5, protoţe SPC provádí kontrolu plnění IVP pouze jednou 

ročně, coţ není v souladu s legislativním ustanovením ve vyhlášce č. 73/2005 Sb. 

Vyhodnocení 

Nejčastěji podává škola informace o průběhu vzdělávání (realizaci IVP, reedukaci apod.) 

integrovaného ţáka školskému poradenskému zařízení jednou ročně prostřednictvím IVP při 

jeho kontrole. 
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OTÁZKA Č. 9: Jaké opatření v rámci IVP nejčastěji vyuţíváte? 

Tabulka - Vyhodnocení odpovědí ZŠ k otázce č. 9 

Odpověď Četnost 

a) způsob hodnocení výsledků školní činnosti 6x 

b) metody výuky  7x 

c) navýšení času pro vypracování úloh a testů 8x 

d) reedukační aktivity 5x 

e) vyuţívání kompenzač. a didaktic. pomůcek 6x 

f) redukce obsahu učiva 5x 

g) jiné  1x (pozitivní motivace, vytvoření 

příjemného klimatu ve třídě, snaha o 

překonání překáţek u integrovaného ţáka) 

Slovní komentář: 

Četnost odpovědí a) – f) je vyrovnaná, z čehoţ vyplývá, ţe všechna opatření jsou vyuţívána 

téměř rovnocenně. Ti, kteří zvolili jednu odpověď, tuto moţnost vyuţívají ze všech nejvíce. 

Opět záleţí na individuálním přístupu školy a na druhu a stupni postiţení ţáka. 

Podle PPP jsou v rámci IVP školami nejčastěji vyuţívány způsoby hodnocení výsledků školní 

činnosti, dále navýšení času pro vypracování úloh a testů, reedukační aktivity a kompenzační 

a didaktické pomůcky. 

Podle vyjádření SPC školy nejvíce vyuţívají v rámci IVP navýšení času pro vypracování úloh 

a testů, dále metody výuky a kompenzační a didaktické pomůcky. 

Vyhodnocení - ZŠ: c) 8x, b) 7x, a) 6x, e) 6x, d) 5x, f) 5x, g) 1x; PPP: a), c), d), e); SPC: c), 

b), e) 

Nejčastější odpovědí ZŠ (8x) je varianta c) navýšení času pro vypracování úloh a testů, 

na níž se shodují ZŠ s SPC. PPP uvedla tuto variantu jako druhou nejčastěji vyuţívanou. 

V rámci IVP vyuţívá škola nejčastěji navýšení času pro vypracování úloh a testů. 
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8.  Ověření výzkumných předpokladů a zhodnocení naplnění cíle praktické 

části 

Cílem praktické části bylo zjistit, jakým způsobem probíhá spolupráce mezi základními 

školami a školskými poradenskými zařízeními v Mladé Boleslavi, jaké jsou nejčastěji 

vyuţívané kontakty, metody a postupy při začleňování ţáků se zdravotním postiţením do 

běţné výuky a při tvorbě IVP pro tyto ţáky. K tomuto účelu byl vytvořen vlastní dotazník 

strukturovaný na základě uzavřených a otevřených otázek na téma bakalářské práce a 

osloveny výchovné poradkyně na všech místních ZŠ s ţádostí o vyplnění. Odpovědi dvanácti 

výchovných poradkyň z devíti základních škol v Mladé Boleslavi byly porovnány s 

výpověďmi pracovníků PPP a SPC v tomtéţ městě a u kaţdé otázky z dotazníku byla 

vyhodnocena nejčastěji zvolená varianta u uzavřených otázek a nejčastěji pouţité podobající 

se odpovědi u otevřených otázek. Dalším úkolem výzkumu bylo ověření tří výzkumných 

předpokladů (VP1, VP2, VP3), stanovených v 5. kapitole. Jejich pravdivost byla ověřena na 

základě vyhodnocení odpovědí k otázkám č. 2b), 3, 6 z vyplněných dotazníků. Šetření 

potvrdilo, ţe dva výzkumné předpoklady (VP1 a VP2) jsou správné a tvrzení v nich 

uvedené je pravdivé. Třetí předpoklad VP3 nebyl výzkumem potvrzen a je tedy vyhodnocen 

jako nepravdivý. Tyto závěry jsou uvedeny v kapitole 7.2 ve slovních komentářích k 

vyhodnocení otázek 2b), 3, 6. 

Komparací odpovědí z dotazníků vyplněných školami a výpovědí pracovníků ŠPZ, včetně 

vyhodnocení nejčastěji zvolených odpovědí lze provést závěrečné shrnutí výzkumu: 

1. Ţádost o metodickou podporu ze strany školského poradenského zařízení (PPP/SPC) při 

vzdělávání integrovaného ţáka se zdravotním postiţením (zejména při tvorbě nebo úpravách 

individuálního vzdělávacího plánu) nejčastěji iniciuje výchovný poradce. 

2. Škola má během 1 školního roku nejčastěji 1 – 2 kontakty s PPP/SPC v souvislosti se 

vzděláváním ţáka se zdravotním postiţením, který má vypracovaný IVP. Nejvyšší 

procentuální zastoupení z výše uvedených forem kontaktů mezi školou a ŠPZ má telefonický 

kontakt. 

3. Celkový počet ţáků integrovaných do všech devíti ZŠ v Mladé Boleslavi činí 426, z toho 

217 připadá na 1. stupeň a 209 na 2. stupeň ZŠ. V tomto školním roce bylo integrováno 

celkem 787 ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běţných základních škol v celém 

regionu Mladá Boleslav. 
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4. Na tvorbě IVP pro integrovaného ţáka se zdravotním postiţením se nejčastěji aktivně 

podílejí třídní učitel a výchovný poradce. Z dotazníkového šetření vyplývá, ţe v rámci 

spolupráce PPP se školami se na tvorbě a vyhodnocování IVP v nedostatečné míře podílejí 

rodiče, coţ by mělo být napraveno tím, ţe budou zváni k tvorbě a hodnocení IVP. 

5. Při spolupráci s PPP/SPC na tvorbě a vyhodnocování IVP vyhovuje školám nejvíce osobní 

návštěva poradenského pracovníka ve škole. Z výpovědi SPC vyplývá, ţe v jeho případě není 

postup při kontrole plnění IVP v souladu s ustanovením vyhlášky č. 73/2005 Sb. (§6, odst. 8), 

které ukládá ŠPZ vyhodnocování IVP dvakrát ročně, zatímco SPC provádí tuto činnost 

většinou jen jednou za rok. 

6. Konzultace základních škol s PPP/SPC v souvislosti s IVP se týká nejčastěji úpravy obsahu 

a rozsahu učiva. 

7. Společnou snahou ve vzájemné spolupráci mezi místními ZŠ a ŠPZ je stále zlepšovat 

komunikaci, navazovat uţší kontakty a zvyšovat počty návštěv jak poradenských pracovníků 

ve školách, tak pedagogů a odborných pracovníků škol v PPP a SPC. 

8. Nejčastěji podává škola informace o průběhu vzdělávání (realizaci IVP, reedukaci apod.) 

integrovaného ţáka školskému poradenskému zařízení jednou ročně prostřednictvím IVP při 

jeho kontrole. 

9. V rámci IVP vyuţívá škola nejčastěji navýšení času pro vypracování úloh a testů. 

 

Cíl praktické části byl naplněn v rámci porovnání odpovědí z dotazníků a výpovědí 

poradenských pracovníků. Ze srovnání vyplývá, ţe přestoţe se ve spolupráci škol a ŠPZ 

občas vyskytují některé nedostatky, které by školy, PPP a SPC chtěly zlepšit nebo úplně 

odstranit (viz např. otázky 4, 5, 7), v mnoha výpovědích a názorech na druhy vyuţívaných 

kontaktů, metod či opatření se všechny tři instituce buď podstatně přiblíţily, nebo úplně 

shodly. Cenná jsou také doporučení místních škol a poradenských zařízení na zlepšení 

spolupráce, která lze vyuţít i v jiných regionech našeho školství. 
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Závěr 

Téma bakalářské práce se týká vzdělávacího procesu ţáků se zdravotním postiţením a snahy 

o začleňování těchto ţáků mezi jejich intaktní vrstevníky do běţných základních škol, v čemţ 

školám podstatně pomáhá spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, která ţáky 

doporučují k integraci a jsou důleţitým článkem při tvorbě, realizaci a kontrole plnění IVP 

vypracovaného vţdy na základě konkrétních potřeb a moţností ţáka se zdravotním 

postiţením. 

V teoretické části jsou blíţe představeny všechny podstatné obecné zásady a podmínky pro 

vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně jejich úspěšné integrace do 

běţné výuky základních škol za podpory poradenského systému ve školství. Úspěšnost 

integrace závisí na vytvoření určitých podmínek, které by měly zajišťovat všem ţákům rozvoj 

jejich individuálních znalostí, dovedností, fyzických i psychických předpokladů. Nezbytná je 

spolupráce rodiny, školy, poradenských zařízení a jiných důleţitých institucí, ale také finanční 

a personální zabezpečení vzdělávání. To vše je předpokladem pro zvládnutí integračního 

procesu, pro sniţování rozdílů mezi postiţenými ţáky a jejich intaktními spoluţáky a pro 

minimalizaci negativních důsledků příslušného typu postiţení na vzdělávání ţáka. 

Cílem bakalářské práce bylo zmapovat spolupráci devíti základních škol v Mladé Boleslavi s 

místními PPP a SPC, zejména v souvislosti s integrací zdravotně postiţených ţáků do těchto 

škol a s tvorbou a realizací IVP, který školy ve spolupráci s poradenskými zařízeními pro 

kaţdého integrovaného ţáka vypracovávají. Součástí výzkumu bylo také stanovení tří 

výzkumných předpokladů, které byly ověřovány na základě informací z výpovědí pracovníků 

ŠPZ a odpovědí výchovných poradkyň jednotlivých ZŠ v Mladé Boleslavi v dotazníku 

vytvořeném pro účely šetření. Úkolem výzkumného šetření bylo poukázat na metody a 

postupy, které jsou v procesu vzdělávání a začleňování ţáků s postiţením mezi intaktní 

vrstevníky úspěšně vyuţívány a zároveň upozornit na nedostatky, které by bylo moţno ve 

spolupráci škol a školských poradenských zařízení v Mladé Boleslavi postupně zlepšit nebo 

úplně odstranit. 

Cílem výzkumu bylo také zjištění, co pracovníkům škol a ŠPZ při spolupráci chybí a co jim 

naopak usnadňuje náročný proces integrace a s ním spojenou tvorbu IVP, včetně jeho 

realizování, dodrţování a kontroly plnění plánu, který ţákům s postiţením efektivně pomáhá 

v jejich vzdělávání. 
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Závěrem lze konstatovat, ţe spolupráce škol a ŠPZ v Mladé Boleslavi během celého procesu 

integrace ţáků se zdravotním postiţením do běţné výuky je na dobré úrovni a díky vzájemné 

provázanosti činností školních pedagogů a poradenských pracovníků a jejich stálé společné 

snaze o lepší komunikaci, navázání uţšího kontaktu a zvyšování počtu vzájemných návštěv 

pracovníků škol a školských poradenských zařízení můţe být realizace integračního procesu 

ještě snadnější a úspěšnější. 
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Seznam použitých zkratek 

ADD – syndrom poruchy pozornosti 

ADHD - syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou 

IVP - individuální vzdělávací plán 

MP – mentální postiţení 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

NÚV - Národní ústav vzdělávání 

OSPOD – odbor sociální péče o dítě 

PPP - pedagogicko-psychologická poradna 

RVP - rámcový vzdělávací program 

RVP ZV - rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

SPC - speciálně pedagogické centrum 

SVP – středisko výchovné péče 

ŠVP - školní vzdělávací program 

ŠPZ – školské poradenské zařízení 

TP – tělesné postiţení 

ZŠ – základní škola 
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Příloha I 

Dotazník 

 

Váţená výchovná poradkyně, váţený výchovný poradce, 

chtěla bych Vás poţádat o spolupráci při zpracovávání mé bakalářské práce na 

téma Metodická spolupráce školských poradenských zařízení v Mladé Boleslavi 

se základními školami, ve kterých jsou individuálně integrováni ţáci se 

zdravotním postiţením. 

Cílem mé práce je zmapovat spolupráci mezi školskými poradenskými 

zařízeními (PPP/SPC) a Vaší školou, proto bych Vás ráda poţádala o odpovědi 

na následující otázky. 

Dotazník je anonymní. Nemusíte se podepisovat. 

Předem děkuji za Vaši ochotu a čas. 

Jana Kubalová, studentka 3.ročníku PedF UK, oboru SPPG 

 

Instrukce k otázkám: 

U otázek s více moţnostmi zaškrtněte prosím vyhovující odpověď. 

U otázek bez moţností odpovídejte slovně. 

 

1) Kdo iniciuje ţádost o metodickou podporu ze strany školského poradenského zařízení 

(PPP/SPC) při vzdělávání integrovaného ţáka se zdravotním postiţením (zejména při tvorbě 

nebo úpravách individuálního vzdělávacího plánu)? 

a)  ředitel školy 

b)  třídní učitel nebo učitel naukového předmětu 

c)  výchovný poradce 



 

I 
 

2a) Jaká je četnost kontaktů s PPP/SPC během 1 školního roku v souvislosti se vzděláváním 

ţáka se zdravotním postiţením, který má vypracovaný individuální vzdělávací plán? 

a)  1 - 2 

b)  3 - 5 

c)  6 a více 

 

2b) V následující tabulce uveďte odhadem procentuální zastoupení uvedených forem 

kontaktu: 

 

Formy kontaktu 

 

Vyjádření v %  

 

telefonicky 

 

 

e - mail 

 

osobní návštěva pracovníka školy 

v poradenském zařízení 

 

osobní návštěva poradenského 

pracovníka ve škole 

 

 

3) Kolik integrovaných ţáků se zdravotním postiţením se tento školní rok vzdělává ve Vaší 

škole? 

                     ……………………………………………………… 

 

Stupeň ZŠ Počet integrovaných žáků 

1.  

2.  
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4) Kdo se aktivně podílí na tvorbě IVP pro integrovaného ţáka se zdravotním postiţením? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

5) Která forma spolupráce s PPP/SPC na tvorbě a vyhodnocování IVP Vám vyhovuje 

nejvíce? 

a)  telefonicky 

b)  e - mail 

c)  osobní návštěva pracovníka školy v poradenském zařízení 

d)  osobní návštěva poradenského pracovníka ve škole 

 

6) Čeho se týká konzultace s PPP/SPC v souvislosti s IVP nejčastěji? 

a)  metody výuky 

b)  metody reedukace 

c)  úpravy obsahu a rozsahu učiva 

d)  hodnocení školní činnosti ţáka 

e)  kompenzační a didaktické pomůcky 

f)  jiné  (prosím vypište): 

…………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

7) Co Vám chybí ve spolupráci s PPP/SPC (co byste ještě uvítali)? 

…………………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………. 
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8) Jakým způsobem podává škola informace o průběhu vzdělávání (realizaci IVP, reedukaci 

apod.) integrovaného ţáka školskému poradenskému zařízení? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

9) Jaké opatření v rámci IVP nejčastěji vyuţíváte? 

a)  způsob hodnocení výsledků školní činnosti 

b)  metody výuky (např. vyuţívající multisenzoriální přístup apod.) 

c)  navýšení času pro vypracování úloh, testů 

d)  reedukační aktivity 

e)  vyuţívání kompenzačních a didaktických pomůcek 

f)  redukce obsahu učiva 

g)  jiné  (prosím vypište): 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 


