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ABSTRAKT: 

Diplomová práce se týká profese školního speciálního pedagoga na běžné základní škole a 

jeho fungování ve prospěch žáků s výukovými obtížemi. 

V teoretické části práce jsou popsány skupiny žáků, s nimiž školní speciální pedagog pracuje, 

a způsoby práce s nimi, dále možnosti spolupráce s dalšími partnery (pedagogickými 

pracovníky, odborníky a institucemi mimo školu a rodiči žáků) při podpoře těchto žáků a 

třístupňový model péče o žáky s rizikovým školním vývojem. 

Praktická část se formou kvalitativního výzkumu věnuje tomu, jak nahlížejí na svoji profesi 

sami školní speciální pedagogové působící v základních školách v Praze 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Školní speciální pedagog, školní poradenské pracoviště, třístupňový model péče, speciální 

vzdělávací potřeby, prevence, diagnostika, intervence 

 

ABSTRACT: 

This thesis concerns the profession of the school special educational advisorr working in a 

mainstream primary school and his acting in favor of pupils with learning difficulities. 

The theoretical part describes the group of pupils with whom the school special educational 

advisor works and possibilities of this work, the cooperation with other partners (teachers, 

professionals and institutions outside the school and pupils' parents ) in supporting those 

pupils and the three-stage model of care for pupils at risk in school development. 

The practical part in the form of qualitative research examines how school special educational 

advisors acting in primary schools in Prague see themselves in their profession. 
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1 ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá otázkou práce školního speciálního pedagoga na základní 

škole. Toto téma je v současnosti velice aktuální. Etabluje se tzv. rozšířený model školního 

poradenského pracoviště, kde kromě výchovného poradce a školního metodika prevence 

působí také školní psycholog nebo právě školní speciální pedagog (případně oba). 

V závislosti na tom se také profiluje tato profese. Ta může zahrnovat nejrůznější činnosti 

vykonávané ve prospěch žáků s výukovými obtížemi a speciálními vzdělávacími potřebami. 

Vzhledem k tomu, že konkrétní podoba poskytovaných služeb není nijak definována, záleží 

vždy na podmínkách dané školy a daného speciálního pedagoga, jak bude v jejich případě 

vypadat. 

Cílem této práce je zjistit a popsat, jaké jsou možnosti fungování tohoto školního 

speciálního pedagoga na běžné základní škole. Ty jsou v teoretické části práce popisovány na 

základě studia literatury a legislativy, zatímco v praktické části je tato problematika 

rozebírána se samotnými školními speciálními pedagogy, kteří přibližují, jak vypadá jejich 

působení v praxi, a získané poznatky jsou zpětně diskutovány s informacemi uvedenými 

v odborné literatuře. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Školní speciální pedagog 

Školní speciální pedagog funkce, která je popisována jako relativně nová. To se však 

týká zejména terminologie a legislativy, protože v praxi již tito odborníci dlouhou dobu 

působí. Jejich význam pro školu je nepopiratelný. Přinášejí do škol prvek odborníka v oboru 

speciální pedagogiky, ale zůstávají v kontaktu se školou a jejími žáky, díky čemuž dobře 

chápou jejich potřeby. Proto je místo těchto specialistů ve vzdělávacím systému jedinečné a 

tam, kde fungují, získávají žáci a zaměstnanci školy velký benefit. 

Jak bylo řečeno v úvodu, funkce školního speciálního pedagoga je relativně nová a 

náplň jeho práce není jasně určena. Obecně se jedná o nejrůznější činnosti depistážní, 

diagnostické, intervenční, metodické a koordinační. Každá z těchto oblastí pak obsahuje různé 

druhy aktivit a je pak na školním speciálním pedagogovi, aby, nejlépe ve spolupráci 

s vedením školy, vymezil, které z nich bude provádět a které ne. 

2.1.1 Legislativní rámec 

O fungování školního poradenského pracoviště, v rámci něhož působí i školní 

speciální pedagog, pojednává §7 Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských 

služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.: 

Škola 

(1) Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zabezpečuje poskytování 

poradenských služeb ve škole zpravidla výchovným poradcem a školním metodikem prevence, 

kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími 

pedagogickými pracovníky školy. Poskytování poradenských služeb ve škole může být 

zajišťováno i školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem. 

V příloze č. 3 této vyhlášky je popsána náplň práce školního speciálního pedagoga: 

IV. Standardní činnosti školního speciálního pedagoga 

Depistážní činnosti 

Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do 

speciálně pedagogické péče. 
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Diagnostické a intervenční činnosti (péče o žáka/žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami) 

1) Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně 

anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení. 

2) Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a 

mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností). 

3) Realizace intervenčních činností, tj. 

a) provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem 

(speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, 

stimulační), 

b) provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností 

reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků, 

c) participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním 

učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci 

žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy), 

d) průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a 

realizace úprav, 

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

f) zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným 

zástupcem), 

g) speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce 

a pedagogické pracovníky školy, 

h) participace na kariérovém poradenství - volba vzdělávací cesty žáka - individuální 

provázení žáka,   

i) konzultace s pracovníky dalších poradenských zařízení. 

Metodické a koordinační činnosti 

1) Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve 

škole - koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole. 

2) Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými 

pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. 
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3) Participace na vytváření školních vzdělávacích programů a individuálních vzdělávacích 

plánů s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

4) Metodické činnosti pro pedagogické pracovníky školy - specifika výuky a možnosti žáků 

dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky - jejich 

zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů. 

5) Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole. 

2.1.2 Vzdělání 

V zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících se v §18 uvádí, že: 

Speciální pedagog získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným 

studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd 

a) zaměřené na speciální pedagogiku, 

b) zaměřené na pedagogiku předškolního věku nebo na přípravu učitelů základní školy 

nebo na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy nebo na 

přípravu vychovatelů a doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace 

uskutečňovaném vysokou školou, nebo 

c) studijního oboru pedagogika a doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace 

uskutečňovaném vysokou školou. 

Tento paragraf tedy jasně určuje vzdělání nutné pro výkon profese speciálního 

pedagoga. 

V §24 stejného zákona se dále uvádí, že „Pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu 

své pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, udržují a doplňují 

kvalifikaci.“ (Zákon č. 563/2004 Sb.) Tato povinnost se tedy vztahuje i na školního 

speciálního pedagoga. Ačkoli se jedná o relativně formální záležitost (jedna z uvedených 

forem dalšího vzdělávání je samostudium, což je pojem, pod kterým si lze představit ledacos), 

je jistě v zájmu každého odborníka, aby neustále doplňoval rejstřík svých znalostí a 

dovedností. 
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K tomu mu mohou pomoci semináře a kurzy, které volí podle svého profesního 

zaměření, preferencí, zájmů1. Na nich se seznamuje s problematikou různých druhů postižení 

nebo znevýhodnění, se způsoby práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s 

diagnostickými metodami, možnostmi intervence apod. 

Tyto vzdělávací aktivity zajišťují různé specializované organizace: Národní ústav pro 

vzdělávání, Národní institut pro další vzdělávání, pedagogicko-psychologické poradny, 

speciálně pedagogická centra, občanská sdružení (např. Dyscentrum, Prodys, Apla, Rytmus, 

Meta) aj.  

Kromě těchto externě organizovaných akcí lze využít i další možnosti vzdělávání – 

individuální studium literatury, získávání informací na internetu2, konzultace s kolegy, 

náslechy, stáže apod. 

2.1.3 Pracovní poměr 

Školní speciální pedagog nemusí působit v této funkci na plný úvazek. Může mít 

zároveň zbytek úvazku jako učitel, může působit jako školní speciální pedagog v další škole 

nebo ve školském poradenském zařízení apod. Koncepce poradenských služeb poskytovaných 

ve škole (2005) však doporučuje, aby pracovní úvazek školního speciálního pedagoga 

neklesnul pod 0,5. To by mohlo mít za důsledek snížení jeho efektivity v systému školy. 

2.1.4 Další související legislativa 

S funkci školního speciálního pedagoga je spjata řada dalších zákonů a vyhlášek, 

s nimiž by měl být seznámen. Zejména se jedná o: 

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

poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Tato vyhláška se zabývá 

možnostmi poskytování poradenské péče ve školách, pedagogicko-psychologických 

poradnách a speciálně pedagogických centrech, popisuje formy a obsah práce těchto 

institucí a definuje jejich standardní činnosti. Mimo jiné tato vyhláška stanovuje jako 

podmínku poskytnutí poradenských služeb informovaný souhlas zletilého žáka nebo 

zákonných zástupců žáka nezletilého. 

                                                 
1 Výrazným faktorem ovlivňujícím výběr kurzů je skladba žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 

konkrétní škole, kde speciální pedagog působí. 
2 Např. na metodickém portálu http://rvp.cz 
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 Vyhlášku č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění 

vyhlášky č. 147/2011 Sb. Tato vyhláška se týká speciálního vzdělávání – jeho forem a 

organizace, využívaných podpůrných opatření, individuálního vzdělávacího plánu apod. 

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

jiném vzdělávání (školský zákon). Zde je popsána vzdělávací soustava, vzdělávací 

programy, organizace vzdělávání, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, s mimořádným nadáním nebo cizinců, možnosti hodnocení, výchovná 

opatření, školní řády, dokumentace apod. 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Tento 

zákon souvisí s nakládáním s osobními údaji žáka. 

 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Zde je uvedena součinnost školy 

a orgánu sociálně právní ochrany dítěte, včetně povinnosti školy nahlásit případné 

podezření na výskyt skutečností nepříznivě ovlivňujících vývoj žáka, tomuto orgánu. 

Kromě toho je třeba znát také další dokumenty, které se vztahují k oblastem jeho 

práce. Jedná se například o: 

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 

 Rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělání, 

 Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole, 

 Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky, 

 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní 

skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími 

potřebami, 

 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, 

prevenci a postihu záškoláctví aj. 

2.2 Náplň práce školního speciálního pedagoga 

2.2.1 Práce se žáky 

Přímá práce se žáky je stěžejní částí pracovní náplně školního speciálního pedagoga. 

V závislosti na tom, jak má své služby nastaveny může pracovat buď formou preventivně 

intervenční (tedy i se žáky, kteří neprošli vyšetřením ve školském zařízení), nebo výhradně 
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formou práce s žáky integrovanými. Zde jsou uvedeny skupiny žáků, s nimiž školní speciální 

pedagog přímo pracuje. 

2.2.1.1 Žáci se specifickými poruchami učení 

 Termín specifické vývojové poruchy učení označuje výukové problémy, které 

„vznikají jako důsledek dílčích dysfunkcí, potřebných pro osvojení různých školních 

dovedností. Nejsou způsobeny postižením zraku, sluchu, motoriky, mentální retardací či jinou 

psychickou poruchou nebo nepříznivými vlivy prostředí, i když jejich vnější projev může být 

dost podobný.“ (Vágnerová, 2005, s. 60)  

Mezi specifické poruchy učení patří: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, 

dyspraxie a dysmúzie. (Zelinková, 2009) 

Dyslexie 

 Jedná se o specifickou poruchu osvojování čtenářských dovedností. Jejím základním 

znakem jsou problémy s dekódováním tištěného textu a s porozuměním tomu, co se čte. 

Ačkoli dítě nemá deficit v oblasti rozumových schopností a je o něj dostatečně výchovně a 

výukově pečováno, není schopno naučit se číst. V porovnání s ostatními předměty dosahuje 

dítě ve čtení mnohem horších výsledků, později však může dostávat horší známky i z dalších 

předmětů, u nichž je nutno přijímat informace právě čtením. To může mít za důsledek ztrátu 

motivace pro učení a rezignaci. (Vágnerová, 2005) 

 V důsledku dyslexie mohou být postiženy čtyři základní znaky čtenářského výkonu: 

 rychlost čtení – dítě obtížně dekóduje text, písmena luští a hláskuje 

 chybovost – dítě dlouhodobě3 zaměňuje písmena tvarově podobná (b-d), zvukově 

podobná (d-t) i zcela nepodobná 

 technika čtení – dítě dlouhodobě hláskuje a slabikuje, i při používání analyticko-

syntetické metody výuky čtení dochází k tzv. dvojímu čtení, kdy si dítě slovo 

vyhláskuje a až poté ho přečte nahlas 

 porozumění textu – dítě nemá formální čtenářské dovednosti zautomatizované, takže 

se nemůže soustředit na obsah (Vágnerová, 2005) 

                                                 
3 Některé z těchto chyb se objevují u většiny začínajících čtenářů, nelze tedy jejich výskyt automaticky 

považovat za projev poruchy čtení. 
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Dysgrafie 

Dysgrafie je specifická porucha psaní. Projevuje se tím, že si žák obtížně pamatuje 

tvary písmen a také je obtížně napodobuje, jeho písmo je nepřiměřeně velké nebo naopak 

malé, hůře čitelné. Dítě často škrtá a přepisuje písmena a jeho písemný projev tak vypadá 

neupraveně. Psaní je pomalé a vyžaduje mnoho energie a vytrvalosti. (Zelinková, 2009) 

Dysortografie 

 Tato porucha učení se týká pravopisu. Ten postihuje dvěma druhy chyb.  

Jednou z nich je výskyt tzv. specifických dysortografických chyb, které pramení 

zejména z nedostatečného fonematického uvědomění. Mezi ty patří rozlišování krátkých a 

dlouhých samohlásek, měkkých a tvrdých slabik a sykavek. Také sem spadá vynechávání, 

přidávání a přesmykování písmen či slabik nebo obtížné hledání hranic ve slově. 

Druhým typem chyb jsou chyby pravopisné, které žák dělá i přesto, že teoreticky 

pravidla pravopisu zná – např. zná pádové otázky, ale není schopen pád určit. (Zelinková, 

2009) 

Dyskalkulie 

 Porucha matematických schopností, dyskalkulie, postihuje různé oblasti matematiky – 

manipulaci s čísly, číselné operace, matematické představy nebo geometrii. U této poruchy 

často dochází k tomu, že si dítě osvojuje látku pouze na základě paměti. Díky tomu se pak 

dopouští nápadných chyb, na jejichž základě učitel pozná, že by se o tuto poruchu mohlo 

jednat. (Zelinková, 2009) 

Působení školního speciálního pedagoga 

Při práci s žáky se specifickými poruchami učení vycházejí školní speciální 

pedagogové zejména ze zprávy, kterou vypracovala pedagogicko-psychologická poradna. Ta 

by měla v ideálním případě obsahovat konkrétní metody práce s daným žákem. Pokud je však 

posudek nekvalitní, plytký, musí být speciální pedagog kreativní a způsoby práce s tímto 

dítětem hledat sám. Proto je důležitá jeho erudovanost v oboru, aby měl o možnostech práce 

znalosti a přehled. 

Kromě toho školní speciální pedagog poskytuje informace učitelům žáka o tom, jak 

s ním pracovat v hodinách, v čem je nutná větší tolerance a jaké volit způsoby hodnocení. 
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2.2.1.2 Žáci s poruchami pozornosti 

Jednou z podmínek efektivní školní práce je schopnost udržení pozornosti4. Ta 

umožňuje zaměřit se na obsah vyučování, zpracovat získané informace, uložit si je do paměti 

a později je znovu použít, podílí se na kontrole a plánování činnosti. Je třeba, aby dítě 

dokázalo svoji pozornost koncentrovat na žádoucí podněty, ovládat její zaměření (rozlišit 

podstatné podněty od nepodstatných, rozdělovat pozornost na jednotlivé, za sebou jdoucí 

kroky a přenášet ji v závislosti na aktuálních podmínkách) a udržet ji navzdory rušivým 

vlivům. Tyto schopnosti u dítěte dozrávají s přibývajícím věkem, ovšem může se stát, že se 

nevyvinou dostatečně a vzniká porucha pozornosti. (Vágnerová, 2005) 

V odborné literatuře lze najít mnoho způsobů rozdělení poruch pozornosti. 

Jucovičová, Žáčková (2011) uvádějí rozdělení používané v české terminologii: syndrom 

deficitu pozornosti spojený s hyperaktivitou (ADHD) – řidčeji také hyperkinetický nebo 

hyperaktivní syndrom, a syndrom deficitu pozornosti bez přítomnosti hyperaktivity 

(ADD) – také hypokinetický nebo hypoaktivní syndrom.  

Diagnostika 

 Zelinková (2009, s. 198) uvádí diagnostická kritéria podle Americké psychiatrické 

asociace: 

„A. Nejméně šest z následujících symptomů musí přetrvávat po dobu nejméně šesti měsíců, a 

to v takové intenzitě, která je nepřiměřená pro daný stupeň vývoje dítěte: 

1. často věnuje bedlivou pozornost detailům nebo dělá chyby z nedbalosti ve školních 

úkolech a při dalších aktivitách; 

2. často má obtíže v koncentraci pozornosti na úkoly nebo hry; 

3. často vypadá, že neposlouchá, co se mu říká; 

4. často nepracuje podle instrukcí, nedokončuje práci, má nepořádek na svém místě, ve 

svých věcech, přičemž tyto projevy nejsou projevy opozičního chování, vzdoru nebo 

nepochopení instrukcí; 

5. často má obtíže v organizování svých úkolů a aktivit; 

6. často oddaluje plnění školních o domácích úkolů, které vyžadují intenzivní mentální úsilí; 

7. často ztrácí věci nezbytné pro školu a zájmové aktivity; 

                                                 
4 Proto je také její úroveň jedním z hodnotících kritérií školní zralosti. 
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8. často se nechá rozptýlit cizími podněty (nepatřícími k věci); 

9. často je zapomětlivý v denních činnostech. 

B. Alespoň čtyři z následujících symptomů hyperaktivity/impulzivity přetrvávají alespoň šest 

měsíců, a to v takovém stupni, který je neslučitelný s vývojovou úrovní dítěte: 

1. Často třepe rukama nebo nohama, vrtí se na židli; 

2. Často opouští místo ve třídě nebo v situaci, v níž se očekává, že zůstane sedět; 

3. Často běhá kolem v situacích, kde je to nevhodné; 

4. Často není schopen klidně si hrát, nebo provádět klidnější činnosti ve volném čase; 

5. Často vyhrkne odpověď, aniž si poslechne celou otázku; 

6. Často má obtíže při stání v řadě, při hrách nebo skupinových činnostech. 

Uvedené projevy se musejí objevovat doma i na škole, popř. na jiných místech.“ 

 Je však třeba pamatovat, že určit diagnózu ADHD mohou pouze odborníci ze 

školského poradenského zařízení. 

Projevy 

Mezi charakteristické projevy poruch pozornosti patří kromě problémů s koncentrací 

pozornosti také poruchy paměti, percepčně motorické poruchy, problémy s dokončováním 

úkolů, problémy s podřizováním se autoritám a pravidlům práce v kolektivu nebo emoční 

poruchy. To vše je třeba mít při vzdělávání toho žáka na paměti.(Žáčková, Jucovičová, 2011) 

Výchovné zásady 

Žáčková, Jucovičová (2011) také uvádějí důležité výchovné zásady při výchově dětí 

s ADHD nebo ADD: 

 Vytvoření klidného a citově vřelého rodinného zázemí. Tuto zásadu lze uplatnit i ve 

škole, kde by se měl žák cítit jistě a bezpečně. 

 Stanovení řádu a jasné určení hranic ve výchově. To může být vyjádřeno pomocí 

jasných pravidel, se kterými je dítě seznámeno. 

 Důslednost ve výchově. Všechna dohodnutá pravidla je třeba důsledně dodržovat. 

 Sjednocení výchovy. Je třeba sjednotit výchovné postupy jak v rámci rodiny, tak mezi 

rodinou a školou a i ve škole samotné (mezi jednotlivými pedagogy) 
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 Soustředění se na kladné stránky osobnosti žáka. Je třeba umožnit dítěti prožívat 

úspěchy, oceňovat jeho snahu a chválit i malé pokroky, čímž se upevňuje jeho žádoucí 

chování.  

 Usměrňování aktivity dítěte a poskytování přiměřených podnětů – ne však zahlcování 

přílišným množstvím. 

2.2.1.3 Žáci s tělesným či smyslovým postižením 

Při integraci žáků tělesným či smyslovým postižením může školní speciální pedagog 

poskytovat konzultace učitelům, přibližovat jim specifika daného postižení a z nich 

vyplývající speciální vzdělávací potřeby (např. způsob komunikace, vhodný způsob výkladu 

učiva a ověřování znalostí, potřebné pomůcky, vhodné místo ve třídě apod.). Kromě učitelů 

školní speciální pedagog takto pracuje také s asistenty pedagoga. 

Kromě podpory pedagogických pracovníků specialista také zajišťuje materiální a 

prostorové podmínky pro jejich integraci. Pokud je integrován žák s tělesným postižením 

(zejména připoutaný na invalidní vozík) řeší otázky bariérovosti školy – schody, šířku a prahy 

dveří, vhodné sociální zařízení, místo ve třídě, potřebu asistence apod. 

V případě integrace žáka se zrakovým postižením věnuje pozornost možnostem 

podpory samostatné orientace tohoto žáka ve škole – odstranění překážek, vodicí lišty na 

chodbách, kontrastní označení dveří, vypínačů nebo schodů, označení klik dveří pomocí 

Braillova písma apod. Také řeší podmínky ve třídě, jako je vhodné osvětlení nebo umístění 

žáka ve třídě. 

Také při integraci žáka se sluchovým postižením je třeba zajistit vhodné podmínky pro 

výuku – zvolit vhodné místo ve třídě (co nejblíže učiteli), upravit akustické podmínky třídy 

(např. za použití koberce) apod. 

2.2.1.4 Žáci – cizinci 

Skupina žáků-cizinců v českých školách je velice různorodá. Liší se podle různých 

kritérií, která významně ovlivňují možnosti jejich vzdělávání na českých školách. 

Stěžejním faktorem ovlivňujícím úspěšnost žáka-cizince je znalost českého jazyka. 

Její úroveň má vliv na to, jak bude schopen porozumět výkladu a pokynům učitele, i jaké 

budou možnosti jeho sociální interakce se spolužáky. Průcha (2011) uvádí možnost, jak 

žákovi učení češtiny ulehčit – zařazení o ročník níže. Žák bude probírat stejnou látku, jakou 
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probíral poslední rok ve své zemi, a kterou tedy zná. Namísto toho, aby se učil česky a 

zároveň zvládal nové učivo, se tak bude moci plně soustředit na osvojování českého jazyka.  

Dalším faktorem je mateřský jazyk. Jiné výchozí podmínky bude mít žák, jehož 

mateřský jazyk patří do skupiny slovanských jazyků (a má tedy podobná slova, výslovnost a 

gramatiku), jiné ten, kdo mluví jazykem, který nemá s češtinou společného nic. 

Integrace žáků-cizinců je výrazně ovlivněna jejich věkem. Dětí předškolního věku, 

jsou fixovány na matku a změna prostředí pro ně není zásadní problém. Děti mladšího 

školního věku si budují vztahy se svými vrstevníky, takže je tato změna zasahuje, ale jsou 

schopni se adaptovat bez větších obtíží. Zato u teenagerů hraje vrstevnická skupina důležitou 

roli a na změnu prostředí reagují velice citlivě. (Valentová, 2013) 

Z pedagogického hlediska je významným faktorem dosavadní vzdělávání žáka – co, 

jakým způsobem a jak kvalitně se ve své předchozí škole učil. To výrazně ovlivňuje možnosti 

další práce s ním a je tedy třeba tuto oblast dobře prozkoumat, aby mohly být zvolen vhodný 

postup. 

Další důležité hledisko je kulturní prostředí, ze kterého žák pochází. A to z důvodu 

jak celkového přístupu dítěte k nastalé situaci (v literatuře je často uváděn příklad žáků z 

Vietnamu, kteří jsou vychováváni k respektu k učiteli a snaze dosáhnout kvalitního vzdělání, 

oproti tomu do školy přijít žáci, jejichž kultura školní úspěšnost za příliš důležitou 

nepovažuje), tak konkrétních odlišností – např. jiné stravovací návyky, jiný způsob oblékání, 

dodržování tradic a zvyků apod. S těmito kulturními odlišnostmi je třeba důkladně se 

seznámit a dokázat s nimi pracovat. 

Aby dítě v nové škole uspělo, musí být dostatečně motivované. O přestěhování 

rozhodují jeho rodiče a je tedy přirozené, když dítě není s touto změnou spokojené. Tuto jeho 

nespokojenost a s ní spojenou nechuť pracovat je třeba respektovat a snažit se mu ukázat, co 

mu může nové prostředí nabídnout.  

Složitá situace je zejména u dětí, které opustili svou zemi např. z důvodu války. S těmi 

je někdy potřeba pracovat ještě po psychologické stránce, ovšem v tomto případě je třeba znát 

své profesní možnosti a kompetence a pro případnou psychoterapii využít služeb psychologa. 

Dalšími faktory, které ovlivňují vzdělávání cizinců na škole, je velikost školy, 

personální zajištění, počet žáků-cizinců, jejich skladba po výše uvedených stránkách nebo 

dostupnost služeb neziskových organizací (META, Člověk v tísni, Centrum podpory 

inkluzivního vzdělávání, Nová škola, Centrum pro integraci cizinců a další). 
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Školní speciální pedagog se může v oblasti vzdělávání cizinců na škole významně 

angažovat, zjišťovat jazyková a kulturní specifika jednotlivých žáků, pracovat s nimi na 

osvojování českého jazyka a poskytovat konzultace jejich učitelům. 

2.2.1.5 Žáci s mimořádným nadáním 

Kromě žáků se zdravotním postižením, zdravotním oslabením nebo sociálním 

znevýhodněním je třeba věnovat pozornost také žákům mimořádně nadaným. Díky vyhlášce 

č. 73/2005 Sb., resp. č. 147/2011 Sb., je i tato skupina dětí považována za žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, a tedy i s právem na individuální vzdělávací plán a z něj vyplývající 

speciální podmínky a úpravy školního prostředí dle jejich potřeb. 

Za nadané je v praxi považováno dítě dosahující v porovnání s vrstevníky 

nadprůměrných výkonů. Jedná se zejména o žáka, který: 

 velmi záhy ve výkonech manifestuje svoji kognitivní vývojovou akceleraci a je těmito 

projevy nápadný ve srovnání s vrstevníky, nebo 

 již podává v určité oblasti (i nekogntivní) vynikající výsledky, které jsou ve srovnání 

s vrstevníky z hlediska kvantity nebo kvality výjimečné, anebo 

 byl u něho opakovaně zjištěn velmi vysoký osobnostní potenciál (např. intelektový, 

tvořivý, silný zájem o určitou oblast nebo několik oblastí lidské činnosti, projevující se 

např. vytrvalostí při řešení úkolů v dané oblasti aj.) pro podávání mimořádných 

výkonů, který však dosud ve výkonech plně nedemonstruje. (Valentová a kol., 2013, s. 

165) 

Škola, která žáka s mimořádným nadáním vzdělává, musí zvolit vhodnou organizační 

formu tohoto vzdělávání. Buď může být vzděláván ve své třídě při využití individuálního 

vzdělávacího plánu, nebo o může absolvovat některé části výuky ve vyšším ročníku. Žáka je 

také možné přeřadit do vyššího ročníku, a to na základě složení zkoušek před tříčlennou 

komisí. (Vyhláška č. 73/2005 Sb. ve znění vyhlášky 147/2011 Sb.) 

Pokud žák zůstává ve své třídě, je vhodné „předkládat ty úkoly a využívat takové 

metody výuky, které stávající učivo obohacují, rozšiřují a prohlubují.“ (Valentová a kol., 

2013, s. 180) K tomu lze využít samostudia, například ve školní knihovně, projektového 

učení, výkladu učiva spolužákům apod. Kromě toho je třeba ukázat tomuto žákovi možnosti 

je rozvoje při mimoškolních aktivitách – v různých zájmových kroužcích nebo klubech. Také 

je využívána možnost účasti dítěte v různých soutěžích, kdy může svoje schopnosti porovnat 

s ostatními. 
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Zejména v případě přeřazení nadaného žáka do vyššího ročníku hrozí problémy 

v oblasti sociálních vztahů, kdy je žák sice na podobné kognitivní úrovni, ale v jiných 

oblastech (např. fyzická nebo emocionální vyspělost) se od nových spolužáků liší. 

Sociální obtíže však mohou nastat, i pokud je tento žák ve své třídě. V důsledku jiných 

zájmů a způsobů myšlení může docházet k tomu, že nadané dítě si se svými vrstevníky „nemá 

co říct“ a raději vyhledává společnost starších spolužáků. Také se mohou vyskytnout 

problémy ze strany spolužáků v důsledku různých osobnostních charakteristik nadaného 

dítěte – například tendence organizovat věci a lidi kolem sebe. (Knotová a kol., 2014) 

Děti s mimořádným nadáním mohou mít v důsledku tohoto nadání a s ním spojeným 

chováním učitelů a rodičů různé osobnostní problémy. Například mohou být přecitlivělí na 

kritiku, mít tendenci k perfekcionismu nebo problémy se sebedůvěrou. Ve starším školním 

věku také může vyvstat problém s tím, že nemají utvořeny studijní návyky, protože se 

v předchozích letech nemuseli na výuku nějak důkladně připravovat. (Valentová a kol., 2013) 

Všechna tato specifika žáků s mimořádným nadáním musí mít školní speciální 

pedagog na paměti, aby mohl při jejich vzdělávání poskytovat adekvátní podporu jak jim 

samotným, tak jejich učitelům a rodičům. 

2.2.1.6 Žáci s rizikovým školním vývojem 

Kromě žáků, kterým již byly diagnostikovány speciální vzdělávací potřeby, patří do 

okruhu zájmů školního speciálního pedagoga také žáci, kteří zatím neprošli vyšetřením ve 

školském poradenském zařízení. S nimi vykonává různé preventivní aktivity.  

Kucharská, Mrázková, Wolfová, Tomická (2013) uvádějí tyto okruhy dětí, u nichž je 

riziko vzniku výukových obtíží vyšší: 

 žáci s nezralostmi v oblasti percepčních funkcí – sluchového, zrakového, prostorového 

vnímání, grafomotoriky, jemné a hrubé motoriky 

 žáci se zřejmým deficitem v percepčně kognitivních či řečových funkcích 

 žáci s pomalejším či nerovnoměrným vyzráváním nervové soustavy, kteří potřebují 

pozvolnější tempo výuky 

 žáci, kteří nemají potřebné pracovní návyky 

 žáci, kteří vykazují změny ve školních výsledcích nebo chování 

 žáci, kteří dlouhodoběji zaostávají ve výuce 
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 žáci, kteří potřebují krátkodobou cílenou podpor (z důvodu delší absence, problémů v 

rodině apod.) 

 žáci pocházející z odlišného sociokulturního nebo jazykového prostředí 

 žáci s osobnostními zvláštnostmi a nápadnostmi, které jim brání v zapojení do 

kolektivu 

Pro vyslovení podezření na rizikový školní vývoj lze využít jak informace od rodičů, 

případně informace od učitelů z mateřské školy nebo z předchozích ročníků, tak vlastní 

pedagogickou diagnostiku prováděnou učitelem. Pro tu může pedagog použít některou z 

testových metod (např. Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky, Švancarová, 

Kucharská, 2001), pozorování dítěte v hodinách, rozbor produktů aj. Na základě získaných 

informací identifikuje problematické oblasti, kterým je třeba se ve zvýšené míře věnovat. 

Práci s těmito žáky za použití třístupňového systému péče, který je podrobněji popsán v 

kapitole č. 2.3. 

2.2.1.7 Další okruhy žáků 

Kromě uvedených skupin žáků se školní speciální pedagog věnuje také dalším, 

například žákům ze sociálně znevýhodňujícího prostředí, s psychiatrickým onemocněním, 

s osobnostními problémy, se zdravotním oslabením aj. V každém případě je třeba seznámit se 

se specifiky daného žáka, identifikovat jeho potřeby a možnosti, a podle toho poté volit 

způsoby podpory. 

2.2.2 Spolupráce s dalšími pracovníky školy 

 Ve vztahové struktuře školy má školní speciální pedagog specifické postavení. Není 

ani běžným učitelem, ani členem vedení, ani odborníkem pracujícím v nějaké instituci mimo 

školu. 

Zejména ve školách, kde je pozice zřizována nově, jsou budoucí kolegové zvědaví, co 

vlastně jeho přítomnost ve škole obnáší. Očekávání vůči němu mohou být různá jak na 

různých školách, tak i u jednotlivých pedagogických pracovníků. Kucharská, Mrázková, 

Wolfová, Tomická (2013) uvádějí několik možností, jak může být ke školnímu speciálnímu 

pedagogovi přistupováno: 
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 Vnímání školního speciálního pedagoga jako módního prvku škol. Není dostatečně 

jasné, proč škola školního speciálního pedagoga potřebuje a co od něj očekává, může 

se jednat jen o snahu vyhovět požadavkům rodičů, učitelů či doby. 

 Odmítání. Škola má pocit, že dostatečně spolupracuje s odborníky ze školského 

poradenského pracoviště a speciálního pedagoga na škole nepotřebuje. Jedná se o 

výběrovou školu, proto není odborník na problematiku žáků se SVP potřeba. 

Pedagogové také nechtějí být hodnoceni. 

 Naivní představy. Pracovníci školy školního speciálního pedagoga berou jako 

„Spasitele“, který zázračně vyřeší všechny problémy, nebo jako „Opraváře“, který má 

odstranit problémy žáka, žáka mu učitel předá a dále za něj nenese zodpovědnost. Obě 

představy jsou nereálné a pedagogové jsou velice zklamáni, že věci takto nefungují.  

 Reálný přístup. Ředitel školy má zmapované potřeby školy a představu o zapojení 

poradenských pracovníků, získává informace z jiných škol, kde již školní speciální 

pedagog úspěšně funguje, má přehled o legislativě atd. Na konečné podobě 

poskytovaných poradenských služeb se poté se školním speciálním pedagogem 

snadněji dohodne. 

Někdy se mohou lišit postoje vedení školy a učitelů. Jedním případem může být 

přesvědčení o pozitivních dopadech na straně vedení a odmítání na straně pedagogů. Tuto 

situaci lze ovlivnit osvětou, kdy se přibližuje princip fungování školního speciálního 

pedagoga a zdůrazňuje se společný cíl – zájem dítěte. Druhou možností pak je zájem o 

školního speciálního pedagoga ze strany učitelů, který však naráží na neochotu vedení – např. 

z finančních nebo personálních důvodů. (Kucharská, Mrázková, Wolfová, Tomická, 2013) 

2.2.2.1 Spolupráce s vedením školy 

Poskytování poradenských služeb ve škole zajišťuje podle §7 vyhlášky č. 116/2011 

Sb. ředitel školy. Ve chvíli, kdy se rozhodne do školního poradenského pracoviště začlenit 

také školního speciálního pedagoga, by měl mít představu o tom, jaké jsou potřeby školy a 

jaké služby od něj tedy očekává.  

Na druhé straně, speciální pedagog by měl znát své silné a slabé stránky, měl by vědět, 

co může škole v rámci svých odborných dovedností nabídnout. Na základě těchto kritérií se 

poté tvoří koncepce poskytovaných služeb. Ta však není konečná, je třeba počítat s možností 

různých změn, např. v závislosti na struktuře dětí z hlediska jejich potřeb, na změnách 

v legislativě, na profilaci školy apod. Kromě toho je třeba vyjasnit si rozdělení kompetencí a 
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pracovní náplně, dohodnout se na časových podmínkách spolupráce, ujasnit si vztahy k sobě 

navzájem, k pedagogům, k ostatním členům poradenského pracoviště, ke školským 

poradenským zařízením apod. (Kucharská, Mrázková, Wolfová, Tomická, 2013) 

Kromě vlastní pedagogické činnosti může školní speciální pedagog představovat pro 

vedení výrazný přínos i v dalších oblastech. Může pomáhat s vytvářením koncepcí školy 

(nejen co se týče vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také např. 

v otázce vyhledávání žáků rizikových z hlediska vzdělávacích obtíží, vytváření preventivního 

programu pro ně apod.), sledovat změny v legislativě vztahující se ke vzdělávání žáků se SVP 

a informovat o nich ředitele školy, koordinovat další vzdělávání pedagogů atd. Vždy však 

záleží na konkrétních podmínkách, které si ředitel školy a školní speciální pedagog domluví.  

2.2.2.2 Spolupráce s učiteli 

Spolupráce školního speciálního pedagoga s učiteli spočívá zejména v jejich podpoře 

při výuce žáků s výukovými obtížemi a při integraci žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Speciální pedagog učiteli poskytuje konzultace, které se týkají informací o daném 

problému dítěte, o možnostech výuky z hlediska forem a metod, o potřebných pomůckách či 

učebních materiálech, o vhodném způsobu hodnocení aj. Přitom také může učitelům 

doporučovat další zdroje potřebných informací. 

K výrazné spolupráci také dochází při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu, 

s různou mírou participace jednotlivých účastníků tohoto procesu.5  

Někdy také může školní speciální pedagog vstupovat do případných sporů mezi 

učitelem a rodiči žáka. Tehdy z pozice odborníka pomáhá daný problém řešit, vystupuje jako 

prostředník mezi dvěma stranami a snaží se o dosáhnutí dohody mezi nimi. 

Zde byla popsána spolupráce mezi speciálním pedagogem a učiteli, která funguje. 

Někdy však z různých důvodů dochází k neochotě ke spolupráci ze strany učitelů, např. 

pokud si nechtějí „přidělávat práci“ nebo pokud se obávají negativního hodnocení jejich 

pedagogické práce. Tehdy je na školním speciálním pedagogovi, aby učitele dokázal 

přesvědčit o prospěšnosti spolupráce a o tom, že se nestaví do role jejich kritika, ale chce 

s nimi jednat jako s partnery. 

                                                 
5 Tomuto tématu se věnuje podkapitola 2.3.3.1. 
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2.2.2.3 Spolupráce s asistenty pedagoga 

V dnešní době, kdy se snažíme v co největší míře integrovat děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami do běžných tříd, je asistent pedagoga důležitým členem týmu, který 

se podílí na vzdělávacím procesu. Dle Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga 

do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením (Teplá, Šmejkalová, 2010) 

jsou jeho hlavními činnostmi:  

 „individuální pomoc žákům při začleňování se a přizpůsobení se školnímu prostředí 

 individuální pomoc žákům při zprostředkování učební látky 

 pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti 

 pomoc při vzájemné komunikaci pedagogů se žáky a žáků mezi sebou 

 pomoc při spolupráci se zákonnými zástupci žáka.“ (Teplá, Šmejkalová, 2010, s. 18) 

Podle domluvy s třídním učitelem se asistent pedagoga věnuje buď jednomu 

konkrétnímu dítěti po celou dobu vyučování, nebo se u dětí střídá. Zejména ve školách, kde je 

méně asistentů pedagoga na více dětí, které jeho pomoc vyžadují, potom může pracovat 

střídavě i s dětmi z různých tříd. Vzhledem k tomu, že „asistent pedagoga vždy pracuje pod 

metodickým vedením pedagoga - třídního učitele nebo učitele odborných předmětů, který 

zodpovídá za průběh i výsledky vzdělávání“ (Teplá, Šmejkalová, 2010, s. 18), je třeba se se 

všemi těmito vyučujícími pečlivě domluvit na způsobu spolupráce. Každý učitel má svůj styl 

vedení hodiny, a proto bude mít i jiné nároky a požadavky vůči asistentovi. Dříve, než tedy 

asistent začne ve třídě působit, měl by ho vyučující informovat o obvyklém průběhu 

vyučování, formách výuky, metodách, obsahu vyučované látky, rozdělení kompetencí6 apod. 

V průběhu spolupráce je pak třeba, aby byl obeznámen s obsahy a cíli jednotlivých hodin, 

například formou společné přípravy hodin s pedagogem. (Kucharská, Mrázková, Wolfová, 

Tomická, 2013) 

Pokud komunikace mezi vyučujícím a asistentem pedagoga nefunguje správně, mohou 

se objevit problémy, které narušují vyučování. Proto je třeba, aby byli tito dva schopni 

domluvit se. Jestliže však obtíže v komunikaci přetrvávají, může do situace vstoupit školní 

speciální pedagog jako jakýsi mediátor, který vytvoří vhodné prostředí a podpoří jejich 

                                                 
6 Například může asistent pedagoga známkovat menší testy, kontrolovat domácí úkoly, zapisovat do žákovských 

knížek, případně může vést část hodiny, zatímco pedagog sám se věnuje integrovanému dítěti individuálně. 
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spolupráci. Společně mohou provádět rozbory hodin, identifikovat rizikové situace a hledat 

možnosti, jak jim předcházet nebo je řešit. (Kucharská, Mrázková, Wolfová, Tomická, 2013) 

Dále je nutné, aby byl asistent informován o aktuálním stavu a potřebách žáka 

(případně žáků). Měl by tedy být seznámen s jeho individuálním vzdělávacím plánem, 

denním režimem, vhodnými formami podpory, metodami práce, používanými materiály, 

kompenzačními pomůckami, způsobem hodnocení, formami spolupráce s jeho rodinou apod.7 

(Teplá, Šmejkalová, 2010). Tyto informace mu může poskytnout buď vyučující, nebo školní 

speciální pedagog. Ten mu také může jednotlivé složky podpory přiblížit, pokud asistent 

nemá dostatek znalostí z předchozího studia, může ho naučit pracovat s doporučenými 

pomůckami a materiály, vysvětlit mu různé aspekty postižení apod. Dále školní speciální 

pedagog asistentovi zprostředkovává informace a doporučení ze školského poradenského 

zařízení nebo střediska výchovné péče a na jejich základě konzultují možnosti jejich uplatnění 

v praxi. 

2.2.2.4 Spolupráce s dalšími pracovníky školního poradenského pracoviště 

V rámci školního poradenského pracoviště působí kromě školního speciálního 

pedagoga také výchovný poradce a školní metodik prevence, případně školní psycholog8. Ti 

v zájmu žáků pracují jak s nimi samotnými, tak s jejich rodiči, s pedagogy, se školskými 

poradenskými zařízeními a dalšími institucemi. (Knotová a kol., 2014) 

Výchovný poradce 

 Tuto funkci vykonává učitel dané školy, který prošel studiem v rámci programu 

celoživotního vzdělávání. Rozsah tohoto studia je 250 vyučovacích hodin a je ukončeno 

obhajobou závěrečné práce a zkouškou před komisí. (Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším 

vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému 

pedagogických pracovníků) 

 Tento pedagog má zákonem snížen rozsah přímé pedagogické činnosti, podle velikosti 

školy, resp. počtu žáků na běžných základních školách nebo počtu tříd na základních školách 

speciálních, o jednu až pět hodin týdně. (Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení přímé 

                                                 
7 Kromě toho by měl také získat informace o jeho osobnostních charakteristikách, úrovni sociálních vztahů, 

způsobech komunikace atd. 
8 Podle vyhlášky č. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., nemusí být členem školního poradenského zařízení 

ani školní speciální pedagog – stačí, aby na škole působil výchovný poradce a školní metodik prevence. 
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vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-

psychologické činnosti pedagogických pracovníků) 

 Výchovný poradce se angažuje zejména  

 v záležitostech spojených s poradenstvím při volbě dalšího vzdělávání a kariérním 

poradenstvím, 

 v oblasti diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáků (včetně žáků sociálně 

znevýhodněných, cizinců i mimořádně nadaných) a s tím související intervence, 

 při přípravě podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením, včetně zajištění 

poskytování poradenských služeb těmto žákům a koordinace vzdělávacích opatření.  

Kromě toho poskytuje informace o výše zmíněném dalším pedagogickým pracovníkům 

školy a v závislosti na rozdělení kompetencí mezi členy školního poradenského pracoviště 

může shromažďovat odborné zprávy a informace o žácích, kteří jsou v poradenské péči jiných 

poradenských zařízení. (Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve 

školách a školských poradenských zařízeních ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.)  

Školní metodik prevence 

Funkci školního metodika prevence zastává zpravidla učitel školy po absolvování 

příslušného studia. Stejně jako v případě výchovného poradce trvá toto studium 250 

vyučovacích hodin a ukončuje se obhajobou závěrečné práce a zkouškou před komisí. Na 

rozdíl od výchovného poradce však nemá školní metodik prevence snížen rozsah přímé 

pedagogické činnosti. 

Náplní jeho práce je zejména činnost spojená s prevencí sociálně patologických jevů. 

Na každý školní rok vypracovává metodik prevence tzv. minimální preventivní program. Ten 

vychází z preventivní strategie školy, která je jednou ze součástí školního vzdělávacího 

programu, a z priorit a aktuálních potřeb školy. (Knotová a kol., 2014) 

Ze sociálně patologických jevů se jedná zejména o záškoláctví, závislosti (na 

návykových látkách, gambling, netolismus9) násilí, vandalismus, sexuální zneužívání, 

zneužívání sektami, prekriminální a kriminální chování, rizikové projevy sebepoškozování aj. 

(Vyhláška č. 72/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.) 

                                                 
9 Netolismus - závislost na virtuálních drogách - televizi, počítačových hrách, internetových sítích, mobilních 

telefonech... (http://www.jakdoskoly.cz/protidrogova-prevence/pocitace/) 
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Aktivity na prevenci těchto jevů poté školní metodik prevence koordinuje. Kromě toho 

metodicky vede pedagogické pracovníky v otázkách souvisejících se sociálně patologickými 

jevy a koordinuje jejich vzdělávání. Pokud je do školy integrováno dítě se specifickými 

poruchami chování, podílí se na přípravě podmínek, koordinuje poskytování poradenské a 

preventivní péče a komunikuje s jeho učiteli. S nimi také spolupracuje při zachycování 

varovných signálů, které by mohly být spojeny s rozvojem sociálně patologických jevů. 

V neposlední řadě pak působí při integraci žáků-cizinců, podporuje zapojování 

multikulturních prvků do výuky a věnuje se prevenci rasismu a xenofobie. (Vyhláška č. 

72/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.) 

Školní psycholog 

 Školní psycholog je pracovník, který nemusí být přítomen na každé škole. Pokud pro 

potřeby školy v oblasti poradenských služeb stačí základní model školního poradenského 

pracoviště, tzn. přítomnost pouze výchovného poradce a školního metodika prevence, není 

podle zákona nutné mít i školního psychologa (nebo školního speciálního pedagoga). 

V případě, že se však škola rozhodne jeho služby využívat, může tuto funkci vykonávat buď 

některý z učitelů, který má zároveň vzdělání v oblasti psychologie, nebo specializovaný 

pracovník. Podle Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole (2005) by pracovní 

úvazek školního psychologa neměl klesnout pod 0,5, aby se jeho práce ve škole nezměnila na 

pouhé poskytování konzultací. 

 Mezi standardní činnosti školního psychologa podle Vyhlášky 72/2005 Sb. ve znění 

vyhlášky č. 116/2011 Sb. patří diagnostika a depistáž – při zápisu do 1. tříd, v případě 

výukových nebo výchovných problémů, pro zjištění specifických poruch učení nebo 

mimořádného nadání u žáků, pro získání informací o sociálním klimatu ve třídě atd.  

Dále se jedná o poradenské a intervenční činnosti jako je péče o integrované žáky 

(včetně spolupráce při sestavování individuálního vzdělávacího plánu), individuální práce se 

žáky s osobními problémy, krizová intervence (pro žáky, jejich zákonné zástupce i 

pedagogické pracovníky školy), podpora spolupráce žáků a třídních učitelů, prevence 

školního neúspěchu, poradenství v oblasti technik a hygieny učení, kariérové poradenství, 

poskytování konzultací ohledně vzdělávání a výchovy učitelům i zákonným zástupcům apod. 

V rámci metodických a vzdělávacích aktivit pak školní psycholog například 

metodicky vede učitele, pořádá pro ně semináře, účastní se pracovních porad ve škole, 
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pomáhá s řešením otázky multikulturality ve škole, podílí se na přípravě zápisu do prvních 

tříd nebo organizuje besedy pro zákonné zástupce. 

Spolupráce v rámci školního poradenského pracoviště 

Členové školního poradenského pracoviště mají rozděleny kompetence, které 

vyplývají z jejich funkce. Zároveň je třeba pověřit jednoho ze členů koordinací pracoviště. 

Vzhledem k tomu, že výchovný poradce je učitel školy, který má snížen úvazek o několik 

hodin, a školní metodik prevence dokonce úvazek vůbec snížen nemá, je vhodné, aby byl 

tímto koordinátorem školní psycholog nebo právě školní speciální pedagog – pokud na škole 

působí. Počítá s tím i vyhláška č. 72/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., která 

koordinaci poradenských služeb na škole přímo zařazuje do standardních činností školního 

psychologa a školního speciálního pedagoga. 

Tým poradenských pracovníků školy také vytváří školní program (strategii) 

poskytování pedagogicko-psychologického poradenství. Ten vzniká ve spolupráci 

s konzultačním týmem, který tvoří třídní učitelé, učitel-metodik pro přípravu školního 

vzdělávacího programu, učitelé výchov aj. (Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve 

škole, 2005) 

Tento program pak naplňuje především cíle:  

 pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence 

školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů, 

 sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické 

zázemí pro jejich vytváření a realizaci, 

 zavést do školství novou koncepci kariérového poradenství,  

 připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných, 

 vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání 

sociálních odlišností na škole, 

 posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady 

pro jeho snižování, 

 prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních 

kolektivů, 
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 poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně 

pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů, 

 prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči, 

 integrovat poradenské služby poskytované školou se službami specializovaných 

poradenských zařízení, zejm. PPP, SPC, SVP a IPS úřadů práce. (Koncepce 

poradenských služeb poskytovaných ve škole, 2005) 

Dále je třeba vytvořit pravidla fungování školního poradenského pracoviště (rozdělení 

kompetencí, setkávání pracovníků, spolupráce mezi nimi apod.), pravidla pro přenos 

informací v rámci školy10, pravidla dokumentace, systém spolupráce s externími odborníky, 

systém propagace a poskytování informací o působení školním poradenském pracovišti ve 

škole aj. (Kucharská, Mrázková, Wolfová, Tomická, 2013) 

S fungováním školního poradenského pracoviště by měli být seznámeni všichni, pro 

něž je poradenská péče určena - učitelé působící na dané škole, samotní žáci i jejich rodiče. Ti 

tak budou vědět, že se na poradenské pracovníky školy mohou kdykoli obrátit, a zvýší se tak 

šance, že jejich služby také využijí. 

2.2.3 Spolupráce s rodiči 

 Ve vzdělávacím procesu je spolupráce s rodiči žáka nesmírně důležitá, ne-li nezbytná. 

„Učitel zpravidla nemůže řešit problém dítěte sám, bez spolupráce s rodinou.“ (Vágnerová, 

2005, s. 28) 

 Aktivní účast rodičů je potřebná při domácí přípravě dítěte do školy, zejména 

v prvních letech školní docházky, při čemž jsou v kontaktu s třídním učitelem dítěte (více či 

méně intenzivním). Pokud se však u dítěte objeví výukové obtíže, míra této nutné účasti na 

jeho vzdělávání se zvyšuje. A pokud na řešení této situace začne spolupracovat také školní 

speciální pedagog, začíná s rodiči dítěte komunikovat i on. 

 Pro úspěšný začátek spolupráce je třeba začít ještě před projevem obtíží. Je přínosné, 

když jsou rodiče se školním speciálním pedagogem seznámeni hned na začátku docházky 

jejich dítěte do školy. Školní speciální pedagog je mnohdy u zápisů do prvních tříd, takže s 

prezentací lze začít již zde. Dále se může jít na prvních třídních schůzkách, kde srozumitelně 

popíše svoje působení na škole a vysvětlí smysl této funkce (pokud školní speciální pedagog 

                                                 
10 V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
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na škole teprve začíná působit, je třeba, aby byli s jeho fungováním na škole obeznámeni 

rodiče dětí ze všech tříd). Při tomto představování je vhodné, aby se ho aktivně zúčastnili také 

třídní učitelé, případně členové vedení školy, v něž mohou mít rodiče větší důvěru. 

 Kromě tohoto osobního setkání nelze opomíjet také průběžnou prezentaci – zejména 

na webových stránkách školy nebo na nástěnce. 

 Ve chvíli, kdy je již třeba řešit problémové situace, je důležité, jaký vztah mezi sebou 

rodič a odborník naváží. Kucharská, Mrázková, Wolfová, Tomická (2013) uvádějí 

Dockingovo rozdělení toho, jak škola vidí rodiče.  

 V prvním případě mohou být rodiče školou bráni jako problém. Tehdy má škola 

tendenci svalovat veškerou zodpovědnost za problémy žáka na ně. Pak samozřejmě 

rodič o přílišný kontakt s pracovníky školy nestojí a je těžké ho do procesu vtáhnout.  

 Druhou možností je klientský přístup. V tomto případě je „rodič vnímán (učitelem, 

veřejností i sám sebou) jako klient/zákazník, na jehož přání, zájmy a potřeby má škola 

reagovat. Mottem je zde „náš zákazník, náš pán“. Kvalita práce se měří podle toho, 

jak jsou uspokojována jejich přání.“ (Čapek, 2013, s. 14). Při tomto modelu je 

postavení rodičů vůči škole dominantní, její pracovníky spíše kontrolují a vyžadují 

úpravu nevyhovujícího stavu, aniž by se na ní sami podíleli. 

 Třetí přístup je partnerství mezi rodičem a školou. Tento stav je považován za 

ideální. Obě zainteresované strany jsou si rovny a jejich společným cílem je společně 

najít cestu jak dítěti pomoci. 

 Může se však stát, že i když je na straně školy, konkrétně tedy školního speciálního 

pedagoga, snaha s rodičem spolupracovat, nemusí tomu tak být na druhé straně. Rodič k tomu 

může mít různý důvod.  

Na vině může být nedostatečná motivovanost s dítětem pracovat. Tehdy je třeba rodiče 

přesvědčit o prospěšnosti domácí práce a o jejích budoucích pozitivních výsledcích. Důvěru 

ve zlepšení může posílit například ukázka pokroků dítěte při práci ve škole. Je však třeba 

zdůraznit fakt, že při pravidelné přípravě doma je možné dosáhnout ještě lepších výsledků. 

 Kromě toho se u rodičů může jednat o nedostatek času. Tehdy je možné doporučit jim 

různé aktivity pořádané neziskovými organizacemi nebo možnost placené péče. 
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 V některých případech je důvodem neangažovanosti potřeba chránit své dítě. To může 

vést až k nekritičnosti rodičů a k jejich neschopnosti přiznat si, že má dítě nějaké nedostatky. 

(Vágnerová, 2005) 

 Může se také stát, že rodič odmítne poskytování péče svému dítěti, protože nechce, 

aby dostalo „nálepku“. Zejména to tak může být ve chvíli, kdy je mu doporučováno vyšetření 

v pedagogicko-psychologické poradně. Pak je třeba rodiči vysvětlit, že nejde o nějaké 

značkování dítěte, ale o hledání způsobu, jak mu pomoci a ulehčit mu školní vzdělávání. 

Ovšem ne vždy je toto snažení úspěšné. 

Pokud se však podaří rodiče „získat“, je třeba vyjasnit si, jak bude spolupráce vypadat: 

 k čemu se které strany zavazují – např. školní speciální pedagog k práci s dítětem ve 

škole, sledování jeho pokroků, průběžné upravování intervenčního plánu a 

poskytování konzultací rodičům, rodič k pravidelné práci s dítětem doma a využívání 

konzultací, případně dítě k práci ve stanovený den a hodinu apod. 

 podmínky práce doma – denní doba, doba trvání práce, vytvoření klidného prostředí, 

pomůcky, materiály apod. 

 jak časté budou konzultace 

 jakou cestou bude probíhat komunikace – osobní návštěvy, telefon, email, přes učitele, 

přes notýsek 

Poté je možné rodiče zaškolit v tom, jak cvičení provádět, a začít se zadáváním 

konkrétních úkolů. 

Kromě podpory při práci s dítětem doma může spolupráce mezi školním speciálním 

pedagogem a rodičem nastat ve chvíli, kdy je dítěti vytvářen individuální vzdělávací plán. 

Rodiče by totiž měli být součástí týmu, který tento individuální plán vytváří. Mají právo se 

k plánu vyjádřit a zároveň je vhodné, když sami doporučí, jaké metody práce s dítětem se jim 

v domácím prostředí osvědčily, a o čem si myslí, že by u jejich dítěte mohlo ve vzdělávacím 

procesu fungovat. 

V některých případech také školní speciální pedagog vystupuje jako prostředník 

v situacích, kdy dojde ke sporu mezi rodičem a učitelem dítěte. Tehdy musí zůstat objektivní 

a pečlivě volit způsob, jakým bude vystupovat, aby ani jednu ze stran neurazil nebo neodradil 

od spolupráce. 
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Při komunikaci s rodiči obecně platí, že je třeba mluvit s rodičem jemu srozumitelných 

způsobem (nepoužívat příliš odborné výrazy) a průběžně se přesvědčovat o tom, že chápou o 

čem je řeč. Čapek (2013) popisuje na základě doporučení různých autorů čtyři fáze úspěšného 

rozhovoru: 

 Přivítání. Na začátku by měl rodič poznat, že ho pedagog rád vidí, je vhodné 

začít několika neformálními otázkami – zeptat se na cestu apod. 

 Úvodní polštářky. Nejdříve jsou vyzdvižena pozitiva dítěte, jeho úspěchy a silné 

stránky. Tím rodič získá (oprávněně) pocit, že to s ním pedagog myslí dobře a chce 

pracovat na jeho zlepšení. 

 Sdělení. V této fázi je sdělena nepříjemná zpráva. Je však nutné vyvarovat se přehnané 

kritiky a výčitek. Také je třeba vyjadřovat rodiči své pochopení ve chvíli, kdy popisuje 

faktory, které se na situaci negativně podepisují, kdy se svěří se svou bezradností nebo 

kdy projeví svou nedůvěru v předložené informace. Díky tomu rodič uvidí, že 

pedagog se nestaví proti němu, ale bere v úvahu a respektuje všechny vlivy, které 

mohou vzdělávací proces dítěte ovlivňovat, což je velice důležité. V opačném případě 

by totiž spolupráce mohla skončit dříve, než začala. 

 Dopadové polštářky. Nakonec musí pedagog rodiči objasnit, že existují reálné 

možnosti řešení nepříjemné situace, a že toto řešení bude jednodušší, když budou 

všechny strany spolupracovat. Rodič také musí vidět, že pedagogovi na vyřešení 

situace záleží a je chce se na něm aktivně podílet. Vytyčí se tedy cíle společného 

snažení a obě strany se dohodnou na konkrétních opatřeních, jak jich dosáhnout. 

Rozhovor tak končí optimisticky a s důvěrou ve zlepšení. 

2.2.4 Spolupráce se školským poradenským zařízením 

Mezi školská poradenská zařízení patří podle §3 vyhlášky č. 116/2011 Sb., o 

poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních pedagogicko-

psychologické poradny a speciálně pedagogická centra. Obě tyto instituce jsou „garanty 

diagnostiky pro zařazení žáka se zdravotním postižením (tedy i žáka se SPU/SPCH) do 

některé z forem speciálního vzdělávání (individuální či skupinové integrace v běžné škole, 

vzdělávání ve speciální škole).“ (Šauerová, Špačková, Nechlebová, 2012, s. 43) 
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2.2.4.1 Pedagogicko-psychologická poradna 

 Toto poradenské zařízení zajišťuje psychologickou a speciálně pedagogickou péči o 

děti, žáky a studenty. Mezi její činnosti podle vyhlášky č. 72/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 

116/2011 Sb. a její přílohy č. 1 patří: 

 Psychologické a speciálně pedagogické diagnostické činnosti 

o diagnostika školní zralosti 

o diagnostika dětí s nerovnoměrným vývojem 

o diagnostika žáků s problémy v adaptaci, s výchovnými problémy, včetně 

specifických poruch chování 

o diagnostika žáků s výukovými problémy, včetně specifických poruch učení 

o diagnostika sociálního klimatu třídních kolektivů 

o diagnostika mimořádného nadání 

 Psychologické a speciálně pedagogické intervenční činnosti 

o poradenská intervence v krizových situacích 

o individuální práce s dětmi předškolního věku s nerovnoměrným vývojem nebo 

obtížemi v adaptaci 

o reedukace žáků se specifickými poruchami učení – v odborně mimořádně 

náročných případech 

o práce se žáky s problémy s adaptací, s osobnostními problémy, s problémy 

v oblasti sociálních vztahů 

o práce s rodinou výše uvedených žáků 

o konzultace a doporučení pedagogickým pracovníkům 

 Informační a metodické činnosti 

o příprava podkladů pro integraci žáků se specifickými poruchami učení a 

chování do běžných škol nebo pro jejich zařazení do speciálního vzdělávání 

o zpracování zpráv o žácích pro zákonné zástupce a školu 

o metodické vedení výchovných poradců a školních metodiků prevence 

o metodická pomoc při tvorbě preventivních programů škol 

o poskytování konzultací pedagogickým pracovníkům 

Výše uvedené činnosti jsou vykonávány buď na pracovišti poradny, nebo přímo ve 

školách. Je zavedenou praxí, že pracovníci poradny docházejí přímo do škol (každý má 

přiděleny své školy, které navštěvuje), kde s pedagogy konzultují vše, co je potřeba. Do 
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kontaktu s těmito pracovníky tedy přichází i školní speciální pedagog. Míra spolupráce mezi 

těmito dvěma odborníky je individuální a záleží na více faktorech – na osobnostním a 

profesním nastavení obou dvou, na době jejich působení v této funkci, na předchozí 

zkušenosti se spoluprací, na časových možnostech apod. Pro školního speciálního pedagoga 

je však velmi výhodně služeb pracovníka poradny využívat. Lze porovnat pohledy na danou 

záležitost, těžit z odborné diskuze a společnými silami hledat možnosti, jak žákům 

s výukovými obtížemi pomoci 

Jak bylo uvedeno v úvodu této podkapitoly, pedagogicko-psychologická poradna je 

jednou z institucí, které jsou oprávněny určovat diagnózu zdravotního postižení a podávat 

návrhy na zařazení dítěte do některé z forem speciálního vzdělávání. O výsledcích 

diagnostiky vydávají zprávy, v nichž jsou popsány obtíže dítěte a potřebná podpůrná opatření. 

Na základě vyšetření může poradna také vydat posudek pro integraci žáka. Všechny tyto 

dokumenty je třeba pečlivě uchovávat a hlídat jejich platnost. 

Kromě činností v souvislosti přímo s konkrétními dětmi plní pedagogicko-

psychologická poradna také roli vzdělávací. Pořádá různá školení a semináře, kterých se 

školní speciální pedagogové i další pracovníci školy mohou účastnit. O těchto akcích by měl 

mít školní speciální pedagog přehled a mohl tak rozvíjet nejen sebe, ale také doporučovat 

vhodné vzdělávací aktivity svým kolegům pedagogům. 

2.2.4.2 Speciálně pedagogické centrum 

Tato zařízení pracují výhradně s dětmi a žáky se zdravotním postižením. Podle přílohy 

č. 2 vyhlášky č. 72/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. patří mezi jejich standardní 

činnosti například vyhledávání žáků se zdravotním postižením, komplexní diagnostika, 

sociálně právní poradenství, krizová intervence, kariérní poradenství, zapůjčování odborné 

literatury a rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, pomoc při integraci žáků do běžných 

škol (instruktáž, úprava prostředí, podpora při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu), 

koordinace činností s pedagogickými pracovníky nebo zpracování návrhů k zařazení do 

režimu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Centra se specializují na poskytování služeb žákům s určitým typem postižení. Jejich 

rozdělení společně s příklady speciálních standardních činností podle téže vyhlášky je 

následující: 
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 Centra pro žáky s vadami řeči - logopedická diagnostika, aplikace logopedických 

postupů (terapeutických, stimulačních, edukačních a reedukačních), instruktáže pro 

rodinné příslušníky a pedagogické pracovníky 

 Centra pro žáky se zrakovým postižením - zraková stimulace, propedeutika čtení a 

psaní bodového písma a zvětšeného černotisku, nácvik podpisu, nácvik orientace, 

samostatného pohybu, sebeobsluhy, práce se speciálními pomůckami, metodické 

vedení asistentů pedagoga 

 Centra pro žáky se sluchovým postižením - orální komunikace, vizuálně motorická 

komunikace, nácvik používání kompenzačních pomůcek, nácvik činností pro vyšetření 

audiometrem a příprava na audiometrické vyšetření, instruktáže a kurzy znakového 

jazyka pro rodinné příslušníky a pedagogické pracovníky  

 Centra pro žáky s tělesným postižením - vývojový screening, diagnostika zrání 

nervového systému, budování a rozvoj komunikativních, lokomočních, manipulačních 

a dalších dovedností, specifické formy terapie (arteterapie, muzikoterapie) 

 Centra pro žáky s mentálním postižením - smyslová výchova, rozvoj hrubé a jemné 

motoriky, rozvoj grafomotoriky, nácvik sebeobsluhy, nácvik sociálních vztahů, 

logopedická péče, alternativní a augmentativní komunikace, nácvik čtení, alternativní 

formy čtení, psaní hůlkovým písmem, arteterapie, muzikoterapie 

 Centra pro žáky s poruchami autistického spektra - rozvoj funkční komunikace, 

sociálních dovedností, pracovních návyků, sebeobsluhy, eliminace nežádoucího 

chování, metodické vedení pedagogických pracovníků, spolupráce s rodinou 

 Centra pro žáky hluchoslepé - standardní činnosti podle typu zdravotního postižení 

 Centra pro žáky s kombinovanými vadami - standardní činnosti podle typu 

zdravotního postižení 

Komunikaci školy se speciálně pedagogickými centry může zajišťovat právě školní 

speciální pedagog. Díky znalosti problematiky zdravotního postižení by měl být schopen 

dobře porozumět poskytovaným informacím a ty pak adekvátně přetlumočit dalším 

pracovníkům školy. 

2.2.5 Spolupráce se střediskem výchovné péče 

Klienty těchto zařízení jsou žáci „s rizikem vzniku a vývoje poruch chování, 

výchovných problémů a sociálně negativních jevů, u nichž není nařízena ústavní výchova 

nebo uložena ochranná výchova.“ (Knotová a kol., 2014, s. 21) 
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Střediska jim poskytují diagnostické, preventivně výchovné a poradenské služby. 

Forma poskytování těchto služeb je ambulantní, stacionární (celodenní) nebo internátní 

(pobytová) – vhodná forma se volí podle konkrétního problému dítěte. Střediska také 

poskytují poradenské služby rodičům a učitelům těchto žáků. (Knotová a kol., 2014) 

V závislosti na domluvě o rozdělení kompetencí v rámci školního poradenského 

pracoviště s těmito institucemi jedná některý z jeho členů – tím může být i školní speciální 

pedagog. Tento vybraný člen poskytuje středisku doposud získané informace o prostředí, ve 

kterém dítě vyrůstá, a o vývoji daného problému. Pokud pak dítě absolvuje pobyt ve 

středisku, pomáhá mu tento odborník při návratu do školního prostředí. (Kucharská, 

Mrázková, Wolfová, Tomická, 2013) 

2.2.6 Spolupráce s dalšími institucemi a odborníky 

 Kromě žáků, pedagogických pracovníků školy, pracovníků školských poradenských 

zařízení a rodičů může školní speciální pedagog přijít do styku i s různými dalšími odborníky 

a institucemi. 

V rámci získávání co možná nejúplnější představy o konkrétních potřebách dítěte se 

speciálními vzdělávacími potřebami se školní speciální pedagog dostává do kontaktu 

s ošetřujícími lékaři dítěte.  

Ve většině případů se tak děje pouze přes písemnou lékařskou zprávu. Ta však nebývá 

příliš konkrétní a není tedy dostatečným zdrojem informací pro adekvátní úpravu podmínek 

vzdělávání žáka. Zprávu škole poskytují rodiče nebo zákonní zástupci dítěte na základě 

dobrovolného rozhodnutí. Ti také mohou dát souhlas s poskytováním informací o zdravotním 

stavu dítěte přímo lékařem, ovšem tato možnost není příliš nevyužívána. Zdravotničtí 

pracovníci totiž nejsou na spolupráci se školou příliš zvyklí, takže nedochází 

k multidisciplinární péči a dítě je připraveno o výhody z ní vyplývající. (Kucharská, 

Mrázková, Wolfová, Tomická, 2013) 

Kucharská, Mrázková, Wolfová, Tomická (2013) také zmiňují nutnost vytvořit si síť 

odborníků, s nimiž je školní speciální pedagog v kontaktu a může s nimi podle potřeby 

konzultovat různé situace, které při jeho práci nastávají. Pro některé z nich, např. nástup dítěte 

se zdravotním postižením (včetně logopedických vad), zdravotním oslabením či 

dlouhodobým onemocněním, změna zdravotního stavu žáka, prudká změna jeho chování 
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apod., je vhodné, aby byli součástí tohoto poradního týmu také lékaři – ovšem i zde bohužel 

může vyvstat problém s jejich ochotou ke spolupráci. 

Dále se může jednat o spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dětí – 

OSPOD. Podle rozdělení kompetencí a činností v rámci školy s ním převážně komunikuje 

některý ze členů vedení školy nebo z pracovníků školního poradenského pracoviště – tím 

může být právě školní speciální pedagog. 

Podle §6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, působí OSPOD 

zejména v případech, kdy rodiče dítěte nebo osoby odpovědné za jeho výchovu zemřeli, 

neplní své rodičovské povinnosti, zneužívají svá rodičovská práva, dochází mezi nimi či 

dalšími osobami k násilí, dále pokud dítě dlouhodobě nechodí do školy, chodí za školu, užívá 

alkohol nebo jiné návykové látky, opakovaně utíká z domova, páchá trestnou činnost, živí se 

prostitucí apod. 

Pokud k některému z těchto případů dojde, resp. dlouhodobě dochází, nebo existuje 

podezření, že tomu tak je, je škola oprávněna OSPOD kontaktovat. „Státní orgány, pověřené 

osoby, školy, školská zařízení a poskytovatelé zdravotních služeb, popřípadě další zařízení 

určená pro děti, jsou povinni oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 

skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti uvedené v § 6, a to bez zbytečného odkladu 

poté, kdy se o takové skutečnosti dozví.“ (§10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně 

právní ochraně dětí)  

Zároveň pak, pokud o to škola požádá, dostane zpět informaci, zda bylo toto podezření 

oprávněné či nikoli. „Pokud o to ten, kdo učinil oznámení podle věty první, požádá, obecní 

úřad obce s rozšířenou působností ho informuje ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy oznámení 

obdržel, zda na základě skutečností uvedených v oznámení shledal či neshledal, že jde o dítě 

uvedené v § 6.“ (§10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí) 

Na druhou stranu mohou pracovníci orgánu navštěvovat školu a jsou oprávněni 

zjišťovat informace, které se prošetřované záležitosti týkají. Dále může OSPOD přizvat 

pracovníky školy k účasti na případové konferenci před podáním návrhu na opatření na 

ochranu dítěte soudu nebo pokud tento návrh podává rodič (příp. jiná osoba zodpovědná za 

výchovu dítěte). 

 S touto oblastí pak souvisí spolupráce s Policií ČR a Městskou policií. K té může 

docházet jak v případech, kdy některý z žáků spáchá trestnou činnost, tak když se stane její 
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obětí11. Řešení těchto případů je však záležitostí hlavně školního metodika prevence či 

výchovného poradce, případně školního psychologa. Speciální pedagog může spíše působit 

jako člen konzultačního týmu a přispívat svými postřehy o dítěti a svým pohledem na něj i na 

celou vzniklou situaci. A pokud má toto dítě ve speciálně pedagogické péči, je třeba, aby byl 

se situací seznámen a mohl tedy eventuálně tuto péči přizpůsobit. 

 Pro účely této práce jsou uvedeny jen některé instituce, ovšem v závislosti na 

aktuálních podmínkách může školní speciální pedagog komunikovat i s celou řadou dalších. 

Čím více informací však bude mít a čím hustější bude síť jeho kontaktů, tím jednodušeji pak 

bude moci řešit nastalé situace a jednat v zájmu svých žáků. 

2.2.7 Propagace a prezentace 

Školní speciální pedagog by měl jako poradenský pracovník poskytovat informace o 

sobě a o své činnosti tak, aby k nim měli přístup nejen učitelé, ale také rodiče, samotní žáci či 

širší veřejnost. V budově školy k tomu lze využít nástěnky (např. ve vestibulu školy nebo 

v místnosti, kde čekají rodiče, když si vyzvedávají mladší děti), kromě těch se však nejvíce 

využívají webové stránky školy. Tam školní speciální pedagog (i další členové školního 

poradenského pracoviště) informuje o možnostech kontaktování (telefon, e-mail, konzultační 

hodiny), o nabízených službách, o metodách práce se žáky apod. 

Vedle této nepřímé komunikace je možná také osobní prezentace. Školní speciální 

pedagog se často zúčastňuje zápisů do prvních tříd, kde se poprvé setkává s rodiči budoucích 

žáků a může jim tedy poskytnout informace o svém fungování. Dále pak představuje sebe a 

svoji činnost na třídních schůzkách v prvních ročnících. Díky tomu pak rodiče, pokud se u 

jejich dítěte vyskytne problém, alespoň orientačně vědí, s kým budou jednat, a nejsou tolik 

zaskočeni, když je k němu dítě doporučeno třídním učitelem. A pokud mají sami podezření, 

že s jejich dítětem něco není úplně v pořádku, vědí, na koho se mohou obrátit. 

Nelze také opomenout možnost informovat o fungování školního speciálního 

pedagoga ještě dříve, než se rodiče rozhodnou přihlásit svoje dítě na konkrétní základní školu. 

Přítomnost školního speciálního pedagoga na škole může být jedním z faktorů zvyšujících 

prestiž školy v očích rodičů jejích budoucích žáků. Proto je vhodné informovat o jeho činnosti 

                                                 
11 Kromě případů, kdy k trestné činnosti došlo, škola s policií spolupracuje také v oblasti prevence. Pořádání 

preventivních programů je pak činností školního metodika prevence. 
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také během dnů otevřených dveří nebo v periodicích, kde se škola představuje před obdobím 

zápisů do prvních tříd.  

2.2.8 Dokumentace 

Školní speciální pedagog potřebuje svoji práci nejen provádět, ale také dokumentovat 

a evidovat. Je třeba sestavit přehledný jmenný seznam podporovaných žáků a vedle toho o 

nich vést individuální spisy. Dále se dokumentuje skupinová činnost a vytváří se výstupy pro 

vedení školy a další instituce12. 

2.2.8.1 Individuální složky 

V individuálních složkách je uvedeno jméno, třída, věk, kontaktní informace pro 

komunikaci se zákonnými zástupci. Dále jsou jeho součástí dokumenty vyjmenované v §4 

odst. 1 vyhlášky č. 72/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., tedy dokumentace: 

a) o žádostech o poskytnutí poradenské služby, o odmítnutí nebo přerušení poskytování 

poradenské služby, 

b) o vyšetření, jeho výsledcích a poskytnuté péči individuální i skupinové, 

c) o poskytnutí informace podle § 1 odst. 3 a potvrzení podle § 1 odst. 5 věty čtvrté, 

d) o spolupráci se školami a školskými zařízeními. (vyhláška č. 72/2005 Sb. ve znění 

vyhlášky č. 116/2011 Sb.) 

Měly by tedy být evidovány záznamy o veškeré speciálně pedagogické práci 

s dítětem: o diagnostické činnosti (datum, diagnostická metoda, výsledky), o reedukačních 

aktivitách (datum, čas, formy práce, metody práce, použité pomůcky a materiály apod.), o 

rozhovorech s dítětem (datum, obsah), o násleších v hodinách (datum, výsledky pozorování) 

apod. Kromě interakce s dítětem se také zaznamenává kontakt s pedagogy – individuální 

rozhovory a konzultace, hodnocení dítěte vyučujícím, záznamy ze setkání skupin učitelů 

(např. učitelů jazyků), z pedagogických rad apod. Další součástí je evidence konzultací 

s rodiči, doporučení pro domácí práci s dítětem, jejich návrhů a připomínek apod. Do složky 

dítěte se samozřejmě zakládají také informované souhlasy zákonných zástupců (případně 

plnoletých žáků) s poskytováním poradenských služeb, zprávy z pedagogicko-

psychologických poraden a speciálně pedagogických center, individuální vzdělávací plány 

                                                 
12 V této práci popisuji pouze dokumentaci pro účely školy, školního poradenského pracoviště, žáka a jeho 

rodičů. Specifické jsou požadavky na dokumentaci, pokud je funkce školního speciálního pedagoga zřizována na 

základě projektů ESF. 
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(včetně jejich hodnocení pedagogy), případně kopie zápisů z výchovných komisí. Lze 

evidovat také lékařské zprávy (zejména u dětí se zdravotním postižením), dokumenty 

získané od OSPOD, Policie ČR apod. (Kucharská, Mrázková, Wolfová, Tomická, 2013) 

2.2.8.2 Skupinové aktivity 

Vedle individuálních složek je třeba zaznamenávat také aktivity skupinové, např. 

skupinovou reedukaci nebo práci se třídou. I zde je třeba zapsat datum, seznam přítomných 

žáků, téma setkání, jeho průběh, použité metody práce, výsledky, závěry apod. Kromě toho je 

také vhodné popsat interakce mezi žáky (zejména pokud jsou interakce výrazné, pokud se 

vyskytlo podezření na nezdravé sociální klima nebo je z jiného důvodu třeba tuto oblast 

sledovat). Významné informace se pak zanesou do složek jednotlivých žáků. (Kucharská, 

Mrázková, Wolfová, Tomická, 2013) 

2.2.8.3  Další dokumentace 

 Mezi další dokumentaci patří školní program (strategie) pedagogicko-psychologického 

poradenství, zprávy o činnosti školního poradenského pracoviště (zejména pokud je školní 

speciální pedagog pověřen jeho koordinací), podklady pro vedení školy, které je použije při 

vytváření výročních zpráv, různé další dokumenty požadované vedením školy, záznamy 

z pedagogických rad, z konzultací s vedením školy apod. 

2.2.8.4 Uchovávání a skartace dokumentů  

Podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě by škola měla mít 

vypracovaný spisový řád, který obsahuje spisový a skartační plán, v němž je uvedeno, po jak 

dlouhou dobu se dokumenty archivují (skartační lhůta). 

Podle § 20 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se pak uchovávají 

dokumenty zahrnující osobní údaje tak dlouho, dokud nepomine účel, pro který jsou 

uchovávány. Pak musí nastat likvidace osobních údajů, jelikož „Správce nebo na základě jeho 

pokynu zpracovatel je povinen provést likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro 

který byly osobní údaje zpracovány, nebo na základě žádosti subjektu údajů podle § 21.“ 

2.3 Třístupňový systém péče 

Třístupňový systém péče o děti s výukovými obtížemi prevenčně-intervenční model, 

který vychází z myšlenky, že není třeba čekat na selhání dítěte a na určení diagnózy ve 

školském poradenském zařízení, ale lze se na základě informací o něm pokusit o preventivní 
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pomoc v rámci školy. Vícestupňovost spočívá v realizaci zejména v kmenové třídě a zároveň 

zvyšující se intervenci speciálního pedagoga – od individualizované pomoci učitele v běžných 

vyučovacích hodinách, přes systematickou podporu školním speciálním pedagogem až po 

vyšetření dítěte a intervenci ve školském poradenském zařízení. „Cílem systému je, aby 

poskytoval žákům s výukovými obtížemi cílenou pedagogickou podporu ještě před provedením 

odborného vyšetření, a tedy před případným zařazením žáka do režimu speciálního 

vzdělávání.“ (Mertin, Kucharská a kol., 2007, s. 29) 

Tento model využívá fakt, že dnešní pedagogická veřejnost má, oproti dřívějšku, 

relativně rozsáhlé znalosti o problematice specifických poruch učení a možnostech práce 

s dětmi, které těmito poruchami trpí. Diagnostické nástroje, metody práce, pomůcky a další 

materiály již nejsou výhradně v rukách odborníků z oblasti psychologie a speciální 

pedagogiky a i běžní učitelé jsou s nimi většinou více či méně seznámeni13. Kromě toho se 

změnil také pohled na individuální potřeby žáků – ty již nejsou vnímány jen jako znaky 

poruchy, ale jsou respektovány jako přirozené odlišnosti. Díky tomu lze větší část péče o žáky 

s obtížemi v oblasti učení přesunout do běžných tříd, kde se jim bude erudovaný vyučující 

schopen adekvátně věnovat. (Mertin, Kucharská a kol., 2007) 

Velkou výhodou třístupňového modelu je také snížení zejména administrativní a 

psychické zátěže vyplývající z vyšetření ve školském poradenském zařízení, které je 

v některých případech nadbytečné. Používání tohoto modelu by mělo zmírnit přeplněnost 

pedagogicko-psychologických poraden, ušetřit děti, jejichž obtíže lze řešit v rámci školy, 

zbytečnému stresu z vyšetření (stejně tak jejich rodiče) a také zbavit školu alespoň z části 

práce spojené s poskytováním informací o dítěti poradně a předáváním informací o výsledcích 

vyšetření všem pedagogům působícím ve třídě tohoto žáka. (Mertin, Kucharská a kol., 2007) 

2.3.1 První stupeň péče 

První stupeň péče spočívá v individualizované pomoci učitele. Ta je realizována 

v kmenové třídě během běžné výuky. Dítě tedy zůstává se svými spolužáky a nedochází 

k jeho vyčleňování a s ním spojeným sociálním důsledkům. I tak by však měl učitel ostatním 

žákům vysvětlit, proč tento spolužák pracuje jinak než oni, aby z jejich strany nedocházelo 

k jeho negativnímu hodnocení. (Vágnerová, 2005) 

                                                 
13 V této otázce je třeba připomenout nutnost kvalitního vzdělávání budoucích pedagogů a dalšího vzdělávání 

pedagogů, kteří již na školách působí. 
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Třídní učitel, který individualizovanou pomoc poskytuje, musí mít dostatečné 

schopnosti a znalosti pro to, aby byl schopen najít vhodné možnosti, jak dítě rozvíjet, aby 

dokázal přizpůsobit vyučovanou látku jeho individuálním potřebám, aby dokázal průběžně 

hodnotit pokroky dítěte a aby ho zároveň udržel motivované pro tuto práci. Kromě toho je 

třeba, aby vtáhl do tohoto procesu také rodiče dítěte, poskytoval jim konzultace o daném 

problému a dával doporučení, jak s dítětem pracovat doma. (Mertin, Kucharská a kol., 2007) 

Minimalizace či naprosté vymizení obtíží v tomto stupni podpory lze předpokládat 

zejména v případech, kdy se u dítěte jedná o nedostatečnou připravenost nebo nezralost 

některých schopností nebo funkcí, o sníženou přizpůsobivost na nároky kladené školou na 

začátku školní docházky nebo u žáků se zdravotním oslabením. Pokud však nedochází 

k výraznému zmírnění obtíží ani po 6 měsících práce, přechází žák do druhého stupně péče. 

(Mertin, Kucharská a kol., 2007) 

2.3.1.1 Role školního speciálního pedagoga 

 Učitel, který takto individuálně pomáhá některému či některým ze svých žáků, by měl 

mít vždy možnost obrátit se s případnými dotazy na školního speciálního pedagoga (pokud na 

škole působí). Ten mu nabídne další pohled na věc, poskytne mu dostatek potřebných 

informací nebo jej odkáže na další zdroje. Kromě toho může školní speciální pedagog po 

domluvě chodit na náslechy do hodin, podívat na danou situaci z jiné perspektivy a získané 

poznatky poté s třídním učitelem konzultovat. Díky tomu se učitel necítí v této záležitosti 

osamocen, ví, že se má na koho obrátit, pokud bude chtít podporu daného dítěte průběžně 

konzultovat nebo pokud si v některých situacích nebude vědět rady. 

2.3.2 Druhý stupeň péče 

V této fázi je ke spolupráci přizván odborník - školní speciální pedagog nebo školní 

psycholog, popřípadě výchovný poradce. Pokud není nikdo z těchto zaměstnanců školy pro 

tyto účely k dispozici, je kontaktován pracovník školského poradenského zařízení, který bude 

poskytovat konzultace. (Mertin, Kucharská a kol., 2007) 

Tým složený z učitelů žáka, pracovníků školního poradenského pracoviště, případně 

odborníků ze školského poradenského zařízení, pak vytváří jasně strukturovaný plán 

pedagogické podpory žáka. V tom by měly být popsány silné a slabé stránky žáka, 

stanoveny jeho individuální cíle v těch výukových předmětech, v nichž se má obtíže, a 

definovány způsoby, jak tyto cíle naplnit. Po třech až šesti měsících trvání tohoto stupně péče 
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jsou pokroky žáka hodnoceny konzultačním týmem složeným z učitele/učitelů dítěte, 

odborníků ze školního poradenského pracoviště, případně pracovníků pedagogicko-

psychologické poradny. Podklady pro hodnocení vývoje může být portfolio dokumentující 

dílčí pokroky dítěte, stejně jako jeho pedagogická diagnostika. Pokud se ukáže, že tento 

stupeň péče přinesl úspěch, dítě se vrací zpět do prvního stupně. Pokud však k výraznějšímu 

zlepšení nedošlo, přechází žák do třetího stupně péče a je doporučen na vyšetření do 

školského poradenského zařízení. (Mertin, Kucharská a kol., 2007) 

2.3.2.1 Role školního speciálního pedagoga 

 Vedle práce ve vyučovacích hodinách podle upraveného plánu je také možné a 

žádoucí zařadit preventivně intervenční činnosti prováděné školním speciálním pedagogem. 

Pro určení vhodných forem a metod intervence je však nutná předchozí diagnostika oblastí, 

které bude třeba rozvinout. 

Diagnostika 

 Mezi využívané diagnostické metody patří pozorování, rozhovor s učitelem nebo 

s rodiči, testování, diagnostické zkoušky, analýza produktů aj. 

Pozorování  

„Pozorování umožňuje zkoumat jedince v přirozených podmínkách, pomáhá zjišťovat 

na zjevné úrovni jeho schopnosti, dovednosti, vlastnosti, sociální vztahy a probíhající 

psychické vztahy, jež se manifestují navenek a které charakterizují vyšetřovanou osobu.“ 

(Šauerová, Špačková, Nechlebová, 2012, s. 51)  

Pro kvalitní pozorování je třeba, aby byl stanoven plán pozorován určující, na které 

podstatné jevy se pozorovatel zaměří, aby bylo pozorování opakované a pokud možno 

dlouhodobé. (Šauerová, Špačková, Nechlebová, 2012) 

Při pozorování se lze zaměřit na různé oblasti, např. na úroveň sociálních schopností 

dítěte, jeho chování14, řeč (hodnotí se výslovnost, artikulační obratnost, plynulost řeči, 

gramatická správnost nebo slovní zásoba) aj. 

Rozhovor  

                                                 
14 Kritéria pro diagnostiku poruch pozornosti a hyperaktivity jsou uvedena v podkapitole 2.2.1.3. 
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Rozhovor s učitelem dítěte je důležitá součást diagnostického procesu. Učitel dítě 

dobře zná z vyučování, takže ví nejlépe, jak se projevují jeho obtíže. Součástí diagnostiky 

může být také rozhovor s rodiči dítěte. Ti přispívají svými postřehy z domácí přípravy a 

informacemi o tom, jaké způsoby práce s dítětem se jim osvědčily a jaké naopak nikoli. 

Testy 

Pro používání testů je nutné zaškolení odborníkem a dohled v počátcích samostatného 

používání materiálu a vyhodnocování získaných výsledků. (Kucharská, Mrázková, Wolfová, 

Tomická, 2013) 

Diagnostické testy lze rozdělit na standardizované a nestandardizované. 

Standardizované testy se oproti nestandardizovaným vyznačují tím, že testování probíhá za 

standardních podmínek a jeho obsah i výsledné normy jsou statisticky ověřeny na vzorku 

cílové skupiny a nabízí tedy porovnání dosažených výsledků s normou populace. (Šauerová, 

Špačková, Nechlebová, 2012) 

Dále lze testy rozdělit podle zaměření. Kucharská, Mrázková, Wolfová, Tomická 

(2013) dělí testové metody nejčastěji používané školním speciálním pedagogem na:  

 diagnostiku školní zralosti - např. Orientační test školní zralosti (Jirásek, 1992), 

Orientační zkouška připravenosti na školu (Kondáš, 1984), MaTeRS (Vlčková, 

Poláková, 2009) 

 diagnostiku dílčích funkcí – např. Edfeldtův reverzní test (1968), Test rizika poruch 

čtení a psaní pro rané školáky (Švancarová, Kucharská, 2001), Vývojový test 

zrakového vnímání (Frostigová, 1972), Test laterality (Žlab, Matějček, 1972), Test 

obkreslování (Matějček, Vágnerová, 1974) 

 didaktické testy – např. Zkouška čtení (Matějček a kol., 1987), Baterie 

diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 2.-5. ročníku (Caravolas, 

Volín, 2005), Vyšetření matematických schopností u dětí (Novák, 2007) 

Kromě těchto ověřených diagnostických testů je možné použít testy vlastní, které, 

zejména v závislosti na dosavadních zkušenostech autora, mohou mít formu poskládaných 

testových otázek a úkolů z jiných testů, i zcela originálních materiálů. 
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Diagnostické zkoušky  

„Diagnostické zkoušky jsou zaměřeny na zjišťování a analýzu nedostatků v soustavě 

poznatků a na základě zjištěných výsledků pak následně na určení nápravného postupu.“ 

(Šauerová, Špačková, Nechlebová, 2012, s. 58) Lze je použít při diagnostice čtení, psaní, 

matematických schopností nebo řeči. 

Při diagnostice čtení jsou používány standardizované texty různé obtížnosti. Při 

tříminutovém čtení jsou sledovány základní charakteristiky čtenářského výkonu: rychlost 

čtení, správnost, technika a porozumění. Na záznamový arch se zapisuje počet přečtených 

slov v jednotlivých minutách a od tohoto počtu je odečten počet slov, která byla přečtena 

chybně. Pokud je výsledek z první minuty čtení 60-70 slov, je rychlost čtení považována za 

sociálně únosnou – dítě neluští písmena, ale plynulým čtením získává poznatky. Této úrovně 

žáci dosahují většinou na konci 2. třídy. Kromě toho se hodnotí také podíl chybných slov (za 

defektní lze považovat čtení s 6-10% chyb), kvalita chyb (přeskakování, zájmena písmen 

apod.), způsob čtení a porozumění přečtenému textu. (Zelinková, 2009) 

K diagnostice psaní se využívá opisu psacího písma, přepisu tiskacího písma, diktátu 

a volného písemného projevu. (Šauerová, Špačková, Nechlebová, 2012)  

První dva zmiňované nástroje ukazují zejména grafickou stránku, zatímco další dva 

lze použít i k hodnocení pravopisu (a sluchové percepce v případě diktátu a schopnosti 

samostatného vyjadřování v případě volného psaní). 

Grafickou stránku lze hodnotit podle tvaru a velikosti písmen, jejich sklonu, 

uspořádání na řádku a ploše (včetně odhadování volného místa na řádku), pracovního tempa, 

rychlosti vybavování si písmen, držení tužky, tlaku na podložku, způsobu sezení aj. (Hadj 

Moussová, Duplinský a kol., 2002) 

Při hodnocení pravopisu je třeba rozlišovat pravopisné chyby a tzv. specifické 

dysortografické chyby. Mezi druhé jmenované patří rozlišování tvrdých a měkkých hlásek, 

krátkých a dlouhých slabik, sykavek, dále vynechávání nebo přidávání písmen, potíže s 

určováním hranic slov). V případě jejich výskytu je třeba vyšetřit úroveň sluchového vnímání. 

Pokud se v této percepci neobjevují potíže, pak mohou být příčinou vzniku chyb 

grafomotorické obtíže a s nimi spojené pomalé pracovní tempo, obtížné vybavování si tvarů 

písmen, nezvládnutá identifikaci hláskové stavby slov, problémy se soustředěním nebo 

nevyvinutá schopnost vidět chyby v textu. (Zelinková, 2009) 
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Dělá-li žák při psaní velké množství pravopisných chyb, je třeba zjistit, zda zná 

gramatická pravidla (je schopen je aplikovat ústně), jestli udělá méně chyb, pokud bude 

cvičení ve formě doplňování, jestli dokáže chyby v textu najít a odůvodnit jejich opravu 

správným pravidlem. Na základě získaných výsledků identifikujeme příčiny obtíží dítěte a 

podle toho volíme způsob reedukace. (Zelinková, 2009)  

Při diagnostice počítání je hodnocena rychlost počítání a kvalita chyb. K hodnocení 

rychlosti lze využít diagnostický test, jehož výsledky lze porovnat s normami lišícími se podle 

délky školní docházky dítěte. (Hadj Moussová, Duplinský a kol., 2002) 

Při analýze chyb se hodnotí úroveň předčíselných představ, číselných představ, 

rozlišování struktury čísla, schopnost řešit matematické operace, včetně slovních 

matematických operací (slovních úloh), doplňovat číselné řady, úroveň paměti pro čísla 

(zrakové a sluchové) a orientace v čase. (Zelinková, 2009) 

Analýza produktů 

Výše uvedené diagnostické metody je vhodné doplnit také rozborem produktů dítěte – 

písemných či výtvarných. Může se zjistit, že výsledky z běžné výuky a z cíleného 

diagnostického vyšetření se výrazně liší – to může poukazovat například na pomalé pracovní 

tempo nebo potíže se soustředěním. Podle toho se pak bude lišit zaměření intervenčních 

činností. (Zelinková, 2009) 

Preventivně intervenční činnosti 

 Po získání výsledků vlastního diagnostického šetření nastává čas pro cílenou 

preventivně intervenční práci s dítětem. Školní speciální pedagog již ví, v jakých oblastech 

má žák obtíže, a může začít s procesem jejich zmírňování. 

Sluchové vnímání 

 Narušení sluchového vnímání má vliv na vznik zejména dysortografie nebo dyslexie. 

Kromě toho může oslabení sluchové paměti způsobit problémy se zapamatováním si slovních 

pokynů, vět při diktátu apod. Při reedukaci je třeba začínat se stacionárním (nepohybujícím 

se) zdrojem zvuku a přecházet ke zdroji pohybujícímu se. Od zvuků neřečových se přechází 

se zvukům řečovým, od výrazných k méně zřetelným, od tichého prostředí k rušnějšímu. 

(Jucovičová, Žáčková, 2008)  
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Při zjištění deficitů sluchového vnímání je třeba začít s cvičením problémových oblastí – 

naslouchání, sluchové paměti, sluchové diferenciace a sluchové analýzy a syntézy a 

reprodukce rytmu. (Zelinková, 2009) 

Při nácviku naslouchání se dítě učí vnímat a identifikovat zvuky kolem sebe (v místnosti, v 

budově, na ulici, v přírodě). Využívají se různé aktivity a hry – např. poznávání předmětů 

podle zvuku, určování délky, intenzity a kvality zvuku hudebních nástrojů, poslech vyprávění, 

napodobování známých zvuků, vyjadřování emocí zvukem, vykonávání pokynu při zaznění 

zvukového signálu apod. 

 Nácvik sluchové paměti začíná opět s neřečovými zvuky a od těch přechází ke 

zvukům řečovým. Dítě například počítá, kolikrát se ťuklo tužkou do stolu, seřazuje obrázky 

zvířat podle jejich citoslovcí, hraje hry se zvyšujícím se počtem slov (Balím si kufr), rozvíjí 

jednoduché věty (Auto jede. Zelené auto jede. Zelené auto jede lesem. Tmavě zelené auto 

jede lesem.), učí se básničky, zapamatovává si příběhy atd. 

 Sluchové rozlišování (diferenciaci) lze rozvíjet pomocí určování, zda jsou dvě slova 

lišící se jednou hláskou stejná, určování hlásky, která se liší, apod. 

 Cvičení sluchové analýzy a syntézy spočívá v rozdělování vět na slova a slov na 

slabiky (dítě si může pomáhat vytleskáváním), určování hláskové stavby slova (začíná se od 

určování první hlásky, přes poslední hlásku až po hlásky uvnitř slova) a naopak ze skládání 

vět z daných slov, skládání slov ze slabik nebo hlásek, tvoření slov se změnou jedné slabiky či 

hlásky, reagování, pokud dítě slyší určitou hlásku, her typu slovní fotbal aj. 

 Vnímání a reprodukci rytmu je možno nacvičovat s pomocí básniček nebo písniček, ty 

děti nejdříve vytleskávají a potom podle vytleskaného rytmu hádají, o jakou píseň se jedná. 

Kromě toho lze nacvičovat prosté opakování vytleskaného rytmu. 

Zrakové vnímání 

 Nedostatky ve zrakovém vnímání mohou také negativně ovlivnit osvojování si 

čtenářských a písařských dovedností. Dítěti se mohou plést tvary písmen a číslic, může se 

špatně orientovat na ploše a řádku, může mít problémy s napodobováním tvarů. 

 Při nácviku zrakového vnímání se posiluje oblast orientace v prostoru a na ploše, 

pravolevé orientace, levo-pravého pohybu očí, zrakového rozlišování, zrakové analýzy a 

syntézy a zrakové paměti. (Jucovičová, Žáčková, 2008) 
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 Orientaci v prostoru či na ploše lze nacvičovat buď slovně, kdy dítě komentuje, co 

je nahoře, dole, vpředu, vzadu, pod, nad, vedle, mezi apod., nebo naopak pohybem podle 

slovních pokynů – dítě se pohybuje po místnosti nebo pohybuje předmětem po ploše. Pro 

pohyb v prostoru lze využít například hru Přihořívá, přihořívá, hoří, pro pohyb na ploše zase 

předkreslené domečky s okny nebo složité obrázky. Kromě toho je pro orientaci na ploše 

vhodné využit puzzle, různé stolní hry atd. (Švancarová, Kucharská, 2004) 

 Pro nácvik levo-pravého pohybu očí je vhodné využít barevných koleček nebo 

obrázků seřazených na řádku, který žák čte. Ty jsou oproti písmenům vhodnější z toho 

důvodu, že dítě není zatěžováno ještě jejich identifikací. 

 Zrakové rozlišování lze procvičovat například vyhledáváním jiných obrázků mezi 

podobnými, obrázků stranově převrácených nebo rozdílů mezi dvěma obrázky. (Zelinková, 

2009) 

 Zrakovou analýzu a syntézu zdokonaluje opět skládání puzzle a rozstříhaných 

obrázků, skládání písmen z prvků nebo dokreslování obrázků (Jucovičová, Žáčková, 2008) 

 Pro posilování zrakové paměti je výborná Kimova hra, kdy se dítěti na krátkou chvíli 

(několik vteřin) ukáže několik věcí a po zakrytí je jeho úkolem jich co nejvíce vyjmenovat. 

Kromě toho lze využít hraní pexesa nebo kreslení dříve sledovaných tvarů.  

Grafomotorika 

 V případech výraznějšího oslabení grafomotoriky je třeba, aby jejímu rozvoji 

předcházel rozvoj hrubé a jemné motoriky. Pro hrubou motoriku lze využít různých 

obratnostních cvičení, lezení, skákání, přelézání apod. Jemnou motoriku je pak možno 

procvičovat manipulací s předměty, například stavebnicemi, nůžkami, korálky apod. Pokud se 

tyto dvě oblasti rozvinou, bude efektivnější i rozvoj grafomotoriky. 

 K tomu lze využít různá grafomotorická cvičení (např. Šimonovy pracovní listy). Při 

provádění těchto cvičení je třeba dbát na správné sezení, uvolněnost ruky a držení tužky 

(postavení prstů, uvolněné držení). Také je třeba, aby nebyl na tužku vyvíjen přílišný tlak, 

čehož lze dosáhnout použitím psacího náčiní, které zanechává výraznou stopu, nebo použitím 

tenkého papíru, který se pod případným velkým tlakem protrhne.  
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Pozornost 

 Schopnost koncentrace pozornosti je důležitá v celém průběhu vzdělávání. V případě, 

že je tato oblast u žáka oslabena, je proto nutné ji rozvíjet. K tomu lze využít například 

kresbu, kdy se určité tvary vybarvují určitou barvou nebo se dítě snaží „prokreslit se cestou“ 

aniž by se dotklo okraje. Dále lze využít různé úkoly, jako je umístění rozsypaných sirek zpět 

do krabičky poslepu nebo třídění mincí či jiných předmětů podle určitého kritéria. Pomocí 

pohybu je pak možné pozornost rozvíjet napodobováním, opakováním rytmu, orientací 

pomocí hmatu atd. (Švancarová, Kucharská, 2004) 

Dále jsou uvedeny základní principy reedukace čtení, psaní a počítání. 

Čtení 

 Při reedukaci čtení je pozornost soustředěna na dvě jeho složky: techniku čtení a 

porozumění textu. 

 Nácvik techniky čtení (dekódování) začíná identifikací jednotlivých písmen. Ta jsou 

poté spojena s příslušnou hláskou. Písmena jsou poté spojována do slabik, slabiky do čím dál 

tím složitějších slov a tato slova poté do vět.  

 Porozumění čtenému textu je možné až po dostatečném zvládnutí dekódování. Poté lze 

začít s porozuměním izolovaným výrazům, mechanickým porozuměním pomocí paměti a 

nakonec s porozuměním na základě pochopení souvislostí. (Zelinková, 2009) 

Psaní 

 Při reedukaci psaní se postupuje ze začátku obdobně jako při rozvoji grafomotoriky, 

poté se nacvičuje způsob, jak daná písmena vznikají a jak se spojují – ukázkou učitelem na 

tabuli a pomocí písanek. 

Počítání 

 Při reedukaci počítání se začíná od předčíselných představ (třídění, přiřazování, řazení 

prvků), pokračuje se číselnými představami (od počítání s manipulací s předměty, přes 

počítání se zrakovou oporou avšak bez manipulace předměty po počítání zpaměti), 

zapisováním čísel, prováděním operací až po nácvik řešení slovních úloh. Kromě toho je 

věnována pozornost také geometrii, převodům jednotek nebo odhadování výsledků. 

(Zelinková, 2009) 
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Výklad učební látky 

 Kromě výše popsaných reedukačních činností může přímá práce se žákem spočívat 

také probírání učební látky takovým způsobem, který vyhovuje vzdělávacím potřebám žáka. 

To se týká zejména „problémových“ předmětů, jako je český jazyk, cizí jazyk či matematika. 

Kromě toho ale mohou nastat obtíže také v jiných předmětech – z důvodu nedostatečné 

schopnosti koncentrace pozornosti, grafomotorických obtíží, pomalého pracovního tempa 

apod. Tehdy může školní speciální pedagog, například před důležitým testem, látku s dítětem 

znovu zopakovat nebo doplnit části, které dítě v důsledku svých obtíží nestihlo zaznamenat. 

2.3.3 Třetí stupeň péče 

Pokud ani druhý stupeň péče o žáka s výukovými obtížemi nepřinesl dostatečné 

pozitivní výsledky, je dítě odesláno na vyšetření do školního poradenského zařízení.15 Zde 

odborní pracovníci provedou podrobnější diagnostiku. V případě, že je na jejím základě dítěti 

přidělena diagnóza (specifických poruch učení nebo jiná), pedagogicko-psychologická 

poradna či případně speciálně pedagogické centrum poskytne podklady pro vytvoření 

individuálního vzdělávacího plánu. (Mertin, Kucharská a kol., 2007) 

2.3.3.1 Individuální vzdělávací plán 

Individuální plán je pomůcka pro všechny, kdo se podílejí na vzdělávacím procesu 

integrovaného žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. V zájmu všech, kteří podle něj 

budou pracovat (žák, vyučující, speciální pedagog), je třeba, aby byl co nejvíce konkrétní. Je 

proto třeba vyhnout se přílišné obecnosti a povrchnosti a věnovat se všem aspektům daného 

vyučovacího předmětu. Kromě toho je také třeba zvážit možné dopady speciálních 

vzdělávacích potřeb žáka do výuky dalších předmětů - např. vliv dyslexie na porozumění 

zadání slovních úloh v matematice, na výkony v dalších jazycích apod. (Kaprálek, Bělecký, 

2004) 

Zároveň by se individuální vzdělávací plán neměl stát pouhou formalitou potřebnou 

pro získání finančních prostředků, ale dokumentem, který bude pečlivě vytvořen a skutečně 

využíván v zájmu daného žáka. 

 

                                                 
15 Samozřejmě se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců dítěte. 
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Legislativní ukotvení 

 Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu je umožněno díky § 18 školského 

zákona. Podle tohoto zákona jej povoluje ředitel žákovi se speciálními vzdělávacími 

potřebami nebo s mimořádným nadáním, a to na žádost jeho (pokud je zletilý) nebo jeho 

zákonného zástupce (pokud je nezletilý).  

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

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění vyhlášky č. 

147/2011 Sb., pak stanovuje, že tento individuální plán vychází ze školního vzdělávacího 

programu příslušné školy, závěru z vyšetření školským poradenským zařízením, případně 

doporučení praktického či odborného lékaře a vyjádření zákonného zástupce nebo zletilého 

žáka. Měl by být vypracován buď před nástupem žáka do školy nebo maximálně 1 měsíc po 

nástupu nebo po zjištění jeho speciálních vzdělávacích potřeb. Za jeho vypracování odpovídá 

ředitel školy, ten s ním také seznamuje zákonného zástupce nebo zletilého žáka, což tento 

potvrzuje svým podpisem. v průběhu školního roku může být IVP podle potřeby doplňován a 

upravován, pokud se tak stane, ředitel školy o tom opět informuje zákonného zástupce nebo 

zletilého žáka a ten opět potvrzuje tuto skutečnost svým podpisem. Určený zaměstnanec 

školního poradenského zařízení pak dvakrát ročně vyhodnocuje dodržování stanovených 

postupů a opatření a poskytuje škole, žákovi a jeho zákonnému zástupci poradenskou 

podporu. 

Obsah IVP 

 Podle vyhlášky č. 73/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. individuální 

vzdělávací plán obsahuje mj. údaje: 

 o poskytování speciálně pedagogické či psychologické péče o žáka (obsah, způsob, 

průběh), 

 o cílech a organizaci jeho vzdělávání (časové rozvržení, rozvržení učební látky 

z hlediska obsahu, formy výuky, vhodné vyučovací metody, možnosti zadávání úloh a 

jejich plnění, formy hodnocení apod.), 

 o personálním zajištění vzdělávání žáka (včetně určení pracovníka školského 

poradenského zařízení, s nímž bude škola spolupracovat), 

 o materiálním zajištění (učebnice, materiály, pomůcky pro výuku), 
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 o předpokládaném navýšení potřebných finančních prostředků16,  

 o výsledcích psychologických a speciálně pedagogických vyšetření. 

Proces plánování vzdělávacího procesu 

Kaprálek, Bělecký (2004) člení proces plánování vzdělávacího procesu na audit, 

konstrukci, implementaci a evaluaci. 

Audit 

Auditem se rozumí stanovení aktuálního stavu. Jedná se o první krok před vytvořením 

individuálního vzdělávacího plánu. Je třeba identifikovat slabé i silné stránky žáka. 

Shromažďují se informace o stavu jeho znalostí a dovedností, o jeho zdravotním stavu a 

z něho vyplývajících potřeb, o prostředí, ve kterém se pohybuje, o jeho sociálních 

dovednostech, komunikaci, návycích apod. Uplatňují se informace získané od pedagogicko-

psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, které provádějí diagnostiku 

dítěte a vydávají posudek, dále informace od jeho vyučujících, od školního speciálního 

pedagoga nebo jiného pracovníka, který s dítětem provádí reedukaci, od dalších pracovníků 

školního poradenského pracoviště, od ošetřujících lékařů, od rodičů dítěte či jiných osob, 

které s dítětem pracují doma, i od žáka samotného. 

Konstrukce 

Po dostatečné analýze aktuální situace lze začít s vlastní konstrukcí IVP. Ten měl být 

podle Zelinkové (2011) vypracován pro předměty, v nichž se výrazně projevuje žákův 

handicap, a měl by jej vypracovat vyučující tohoto předmětu společně s učitelem 

provádějícím reedukaci (tedy zpravidla školním speciálním pedagogem). Díky tomu se v IVP 

řeší jak obsah vzdělávání (co si má žák osvojit – poznatky, dovednosti, návyky), tak proces 

reedukace. 

Pro začátek je třeba určit pedagogické cíle. Ty lze rozdělit na cíle vzdálené, 

dlouhodobé a krátkodobé. Vzdáleným cílem je myšleno ukončení stávajícího stupně vzdělání, 

případně posun do dalšího stupně (postup do druhého stupně základní školy, dokončení 

základní školy, maturita). Dlouhodobé cíle určují, co by měl žák zvládnout v daném ročníku. 

Zde je třeba rozlišit, které části učiva jsou základní (a jejich znalost tedy bude nutná pro práci 

v dalších ročnících) a se kterými stačí integrovaného žáka seznámit jen orientačně – o tom 

                                                 
16 Podle vyhlášky č. 47/2008 Sb. o krajských normativech. 
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rozhoduje vyučující, který obsah učiva daného předmětu v konkrétním ročníku zná a zná také 

možná úskalí při jeho výuce. Krátkodobé cíle pak popisují, čeho by měl žák dosáhnout 

v relativně krátkém časovém horizontu. (Zelinková, 2011) 

Popsané cíle by se měly týkat jak znalostí z daného předmětu (např. osvojit si malou 

násobilku, pochopit používání velkých a malých písmen, umět ukázat evropské země na mapě 

apod.), tak i osvojení učebních strategií a zvládnutí kompetencí umožňujících žákovi v co 

možná nejvyšší míře samostatně a účinně pracovat, získávat potřebné informace, identifikovat 

možné chyby a odstraňovat je, řešit případné problémy, volit adekvátní postupy práce apod. 

(Zelinková, 2011) 

Kromě vzdělávacích cílů individuální vzdělávací plán řeší také otázku vhodných 

forem a metod výuky, materiální podpory (učebnic a dalších materiálů, kompenzačních 

pomůcek, učebních pomůcek apod.), způsobu hodnocení, organizace výuky, personálního 

zajištění, podílu žáka na uskutečňování IVP (zejména co se týče organizačních záležitostí, 

např. přesun do jiné učebny, zodpovědnost za přinesení pomůcek a materiálů apod.), forem 

komunikace s rodiči, finančního zajištění apod. Všechny tyto složky mohou být v průběhu 

naplňování IVP přizpůsobovány aktuálním podmínkám. (Kaprálek, Bělecký, 2004) 

Implementace 

Na základě celkového individuálního plánu si jednotliví pracovníci vytvářejí vlastní 

návazné plány pro práci se žákem a začíná se podle IVP pracovat – je implementován. Je tak 

uveden do konfrontace s realitou, která může být jiná, než jak bylo naplánováno. Proto je 

třeba, aby byli spolupracující v kontaktu a předávali si podněty, které pak mohou využít pro 

případnou korekci svého plánu. (Kaprálek Bělecký, 2004) 

IVP lze realizovat různými formami organizace. Dítě může být vzděláváno v běžné 

třídě při sníženém počtu žáků nebo za využití asistenta pedagoga, anebo individuálně 

speciálním pedagogem (zejména v předmětech, kde je plán upraven velmi výrazně). Školní 

speciální pedagog nebo speciální pedagog ze školského poradenského zařízení, který dochází 

do školy, může s dítětem provádět reedukační aktivity (individuálně nebo skupinově), 

případně dítě na reedukaci dochází do pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně 

pedagogického centra. Dále lze v rámci individuální podpory využít možnosti navštěvování 

různých kroužků, např. dys-kroužku, dys-klubu nebo naopak zájmových kroužků v případě 

dětí mimořádně nadaných. (Kaprálek, Bělecký, 2004) 
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Při volbě individuální nebo skupinové formy práce je třeba brát v potaz výhody i 

nevýhody každé z nich současně se specifiky vyplývajícími z individuálních vzdělávacích 

potřeb žáka, jeho osobnostních charakteristik, časových, prostorových a personálních 

možností atd. Práce ve skupině využívá vzájemných sociálních vztahů a je tedy vhodná 

zejména při nácviku sociálních dovedností (např. u dětí s ADHD), ale upevňuje tyto vztahy i 

v případě, že těžiště práce spočívá v jiné oblasti, např. v reedukaci specifických poruch učení. 

Nevýhodou skupinové práce však může být nevyváženost skupiny, co se týče věku a obtíží 

žáků, dále přeplněnost skupiny nebo obtížná zpětná vazba. Oproti tomu individuální forma 

práce nabízí cestu více „do hloubky“, a je tedy vhodná při závažnějších obtížích. (Kucharská, 

Mrázková, Wolfová, Tomická, 2013) 

Evaluace 

Poslední, avšak neméně důležitou součástí vzdělávacího procesu je evaluace. Ta 

pedagogům dává zpětnou vazbu, díky níž lze posuzovat, jaké výsledky individuální podmínky 

vzdělávání žáka přinášejí, a jsou tak získávány informace pro případnou korekci a další 

plánování vzdělávacího procesu. (Kaprálek, Bělecký, 2004) 

Nejdříve je třeba stanovit kritéria hodnocení na základě vytyčených cílů, které jsou 

hodnoceny. Těmi mohou být výsledky vzdělávání, výsledky reedukace, sociální hledisko 

integrace, spokojenost žáka, spokojenost rodičů apod. Tato kritéria jsou pak hodnocena podle 

různých indikátorů, které jsou porovnávány se skutečností a je tak zjišťováno, zda jsou cíle 

naplněny či nikoli. Jako zdroj informací hodnocení lze využít různé možnosti, zejména pak 

rozbor produktů, pozorování žáka, testování, analýza klasifikace, diskuze, dotazníky, 

sociometrická měření aj. Získané informace a zhodnocení daných kritérií pak pomohou 

upravit stávající individuální vzdělávací program, aby byl co možná nejefektivnější, a zároveň 

slouží jako základ auditu pro tvorbu nového programu pro další období. (Kaprálek, Bělecký, 

2004) 

2.3.3.2 Role školního speciálního pedagoga 

 Školní speciální pedagog má své místo v celém výše zmíněném procesu. V rámci 

auditu může na základě svých zkušeností s dítětem poskytovat vlastní poznatky o něm, 

provádět další speciálně pedagogickou diagnostiku žáka, komunikovat se školským 

poradenským zařízením a dalšími odborníky, mapovat potřeby dítěte po různých stránkách, 

spolupracovat s rodiči apod. Při konstrukci IVP se stává konzultantem v otázkách vhodných 
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forem a metod práce s dítětem, potřebných kompenzačních a učebních pomůcek, adekvátních 

způsobů hodnocení aj. Ve fázi implementace pak s dítětem často sám pracuje v rámci 

individuálního vzdělávání v některých předmětech nebo při reedukaci. A v neposlední řadě, 

při evaluaci může spolupracovat při určování kritérií, jejich významnosti a indikátorů, pomocí 

různých metod sbírat informace a nabídnout pohled na věc očima odborníka v oblasti 

speciálních vzdělávacích potřeb. 
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3 EMPIRICKÁ ČÁST 

3.1 Uvedení do tématu 

Náplň a způsoby práce školního speciálního pedagoga nejsou v současné době striktně 

vymezeny. Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole (2005) uvádí, že „školní 

speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně 

pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných 

opatřeních.“  V legislativě i literatuře je popsáno mnoho možných činností, které mohou tito 

odborníci ve prospěch uvedených žáků vykonávat, ovšem vzhledem k jejich množství by bylo 

velice obtížné zvládat je všechny. Proto je na každém z nich, aby svoji pracovní náplň 

vymezil. A tak vyvstává otázka, jak školní speciální pedagogové ve prospěch dětí 

s výukovými obtížemi pracují. 

3.2 Cíl práce 

Cílem empirické části diplomové práce tedy je: 

Zjistit, jak pracují školní speciální pedagogové na běžných základních školách ve 

prospěch žáků s výukovými obtížemi. 

3.3 Výzkumné otázky  

Z výzkumného cíle práce vyplynula hlavní výzkumná otázka: 

Jak pracují školní speciální pedagogové na běžných základních školách ve 

prospěch žáků s výukovými obtížemi? 

A z této hlavní otázky vyvstaly vedlejší výzkumné otázky: 

1. Jak školní speciální pedagogové pracují se žáky? 

2. S kým školní speciální pedagogové při tomto procesu spolupracují? 

3. Jak školní speciální pedagogové vnímají svoje působení? 

3.4 Metodika práce 

Vzhledem k výzkumné otázce byla zvolena forma kvalitativního výzkumu. Ten 

„používá induktivní formy vědeckých metod, hloubkové studium jednotlivých případů, 

nejrůznější formy rozhovorů a kvalitativní pozorování. Cílem je získat popis zvláštností 
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případů, generovat hypotézy a rozvíjet teorie o fenoménech světa. Kvalitativní výzkum je 

orientován na explorování a probíhá nejčastěji v přirozených podmínkách sociálního 

prostředí. Plán výzkumu má pružný charakter. Tzn., že se z daného základu rozvíjí, proměňuje 

a přizpůsobuje podle okolností a dosud získaných výsledků.“ (Hendl, 2005, s. 61) 

3.4.1 Výzkumný vzorek 

Sledovanými jedinci byli školní speciální pedagogové působící na pražských 

základních školách. Postup při výběru respondentů byl následující. 

Nejdříve byli vybráni dva školní speciální pedagogové pro pilotní výzkum. Poté byly 

ze seznamu fakultních základních škol uvedeného na internetových stránkách Pedagogické 

fakulty UK vybrány ty školy, na nichž působí školní speciální pedagog, respektive, na jejichž 

webových stránkách je uveden.  

Tyto školy se nacházely v různých částech Prahy a podle toho byly rozděleny do 

několika skupin. Z každé z těchto skupin bylo náhodně vybráno několik škol, jejichž školní 

speciální pedagogové byli kontaktováni emailem. V něm byl popsán účel rozhovoru, jeho 

téma, předpokládaná časová náročnost apod. 

S těmi, kteří měli zájem se na výzkumu podílet, a na email tedy odepsali, pak byla 

dohodnuta schůzka v jejich škole. Pokud žádný z oslovených speciálních pedagogů z některé 

skupiny neodpověděl, byli kontaktováni další z této skupiny. Takto se postupovalo, dokud 

nebylo provedeno deset rozhovorů. 

Školní speciální pedagogové měli různou délku praxe, od jednoho roku do dvaceti let. 

Někteří z nich fungovali v rámci projektu RAMPS-VIP III financovaného z Evropského 

sociálního fondu, někteří nikoli (jeden školní speciální pedagog pracoval na dvou základních 

školách, na jedné v rámci projektu, na druhé ne). Lišila se i velikost školy, ve níž respondenti 

působí. Složení výzkumného vzorku z hlediska těchto tří stránek znázorňuje Tabulka 1. 

Tabulka 1 

ŠSP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Délka praxe 1 - 16 20 5 18 4 1 2 8 

Počet žáků 459 212 372 450 447 279 476 374 559 348 

Projekt VIP ANO ANO NE NE NE 
ANO 

+ NE 
ANO NE NE NE 
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3.4.2 Prostředí 

Rozhovory probíhaly vždy na půdě školy, v níž speciální pedagog působí. Tento 

způsob byl výhodný z několika důvodů. 

Školní speciální pedagogové byli v prostředí, v němž skutečně pracují, takže mohli 

vyprávění doplnit ukázkami diagnostických nástrojů, pomůcek, učebních materiálů nebo 

počítačových programů, které při práci se žáky používají.  

Kromě toho bylo pro výzkum přínosné vidět i prostředí celé školy a jejího okolí, díky 

čemuž si lze udělat lepší představu o podmínkách, v nichž školní speciální pedagog pracuje, a 

které jeho práci výrazně ovlivňují. 

Navíc byl tento způsob pro školní speciální pedagogy výhodnější z časových důvodů, 

protože rozhovory se konaly o volných hodinách nebo krátce po vyučování. 

3.4.3 Etické aspekty 

 Respondenti byli seznámeni s tématem a účelem rozhovoru, s metodologií výzkumu a 

se zásadami ochrany soukromí. 

Každý z nich dal informovaný souhlas s poskytnutím rozhovoru a většina z nich i 

s jeho nahráváním – pouze jeden školní speciální pedagog s ním nesouhlasil. 

 Při přepisování rozhovorů a jejich dalším zpracovávání nebyla použita jména 

respondentů, pouze jejich iniciály (pro lepší přehled výzkumníka). Pokud byla v rozhovoru 

uvedena jména dětí, učitelů nebo jiných osob, nebyla při zpracování dat použita. 

3.4.4 Metody sběru dat 

Výzkum byl prováděn formou individuálních polostrukturovaných rozhovorů. Na 

základě dvou pilotních rozhovorů byla původní struktura lehce upravena a upravená pak byla 

použita u dalších osmi respondentů. Vzhledem ke zvolené variantě polostrukturovaného 

rozhovoru bylo možné věnovat se některým otázkám podrobněji a podle potřeby je doplňovat. 

Rozhovor se týkal různých aspektů profese školního speciálního pedagoga na základní 

škole. Kromě náplně práce byly rozebírány i otázky týkající se vztahů na pracovišti, profesní 

spokojenosti respondentů, jejich přání či nápadů, jak systém poskytování poradenské péče 

v jejich škole i v rámci celého českého školského systému zlepšit apod. 
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Rozhovor byl ve většině případů nahráván na diktafon. Při rozhovoru s účastníkem, 

který s nahráváním nesouhlasil, byly informace zaznamenávány formou poznámek. 

3.4.5 Techniky analýzy 

 Nahrané rozhovory byly nejdříve transkribovány do textové podoby. Vzhledem 

k zaměření výzkumu, pro něž jsou důležitá zejména získaná data, nikoli jazykové atributy 

výpovědi, docházelo již při přepisu k redukci, kdy byly vynechány zvuky, pauzy, výplňová a 

opakující se slova apod. 

Po prvním čtení bylo vytvořeno několik kategorií témat a text pak byl podle těchto 

kategorií barven. Díky tomu bylo dosaženo snadnější orientace v textu a urychlení další 

analýzy. 

Při analýze získaných dat bylo využito zejména metody vytváření trsů. Tato metoda 

„slouží obvykle k tomu, abychom seskupili a konceptualizovali určité výroky do skupin, např. 

dle rozlišení určitých jevů, místa, případů atd. Tyto skupiny (trsy) by měly vznikat na základě 

vzájemného překryvu (podobnosti) mezi identifikovanými jednotkami. Tímto procesem 

vznikají obecnější, induktivně zformované kategorie, jejichž zařazení do dané skupiny (trsu) je 

asociováno s určitými opakujícími se znaky, určitým charakteristickým uspořádáním atd.“ 

(Miovský, 2006, s. 221) 

Kromě toho byla použita také metoda zachycení vzorců, kdy byly vyhledávány určité 

opakující se vzorce, a metoda kontrastů a srovnávání, díky níž mohly být zdůrazněny 

některé kontextuální odlišnosti určitých fenoménů. 
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3.5 Analýza dat 

3.5.1 Jak školní speciální pedagogové pracují se žáky? 

3.5.1.1 Vyhledávání žáků s výukovými obtížemi 

Vyhledávání mnohdy začíná již u zápisu do prvních tříd.  

„My začínáme s takovou určitou depistáží už u zápisu, kde v podstatě zjišťujeme rozvoj 

kognitivních funkcí. Pokud se nám cokoliv nezdá, tak buďto s rodiči probíráme odklad školní 

docházky, nebo jim potom radíme, aby je zapsali na kurz předškoláků, který tady máme. Ten 

kurz má 10 hodin, tzn., tam vlastně může proběhnout taková prodloužená diagnostika, že 

člověk vidí ty děti v kolektivu, a na konci toho kurzu je konzultace s rodiči.“ 

Dále je možné provádět depistáž v prvních třídách – různě zaměřeným testováním 

nebo formou náslechů v hodinách, kdy školní speciální pedagog dítě vidí v 

přirozeném prostředí – jeho kmenové třídě. 

„Na konci prvních ročníků s nimi děláme depistážní diktáty, depistážní čtení a na základě 

toho rozboru depistážních diktátů a depistážního čtení se potom rozhodujeme na začátku 

druhé třídy, jestli je pošleme na vyšetření nebo ne.“ 

Často také přicházejí podněty ze strany učitelů. Ti dítě dobře znají a jsou prvními 

kdo sleduje případné potíže dítěte. Vědí, v jakých oblastech má dítě problémy, jak se tyto 

problémy projevují a jak se během školní docházky vyvíjely. Výhodou je, pokud jsou učitelé 

dobře proškoleni v otázce odhalování výukových obtíží u svých žáků. 

„Ti učitelé už prošli různými školeními. Takže proto máme ty děti odhalené asi poměrně brzy. 

Protože oni tuší, co mají za problém.“  

S učiteli je také vhodné spolupracovat při diagnostice, protože školní speciální 

pedagog je s dítětem v kontaktu jen po krátkou dobu.  

„Z jedné hodiny nemůžu dělat úplně velký závěr.“ 

3.5.1.2 Práce před diagnostikou ve školském poradenském zařízení 

Většina respondentů uváděla, že pro přímou práci vybírají pouze děti, kterým byla 

stanovena diagnóza specifických poruch učení, případně které jsou integrováni z jiného 

důvodu. Tento fakt je často způsoben tím, že pro přímou práci se žáky má školní speciální 

pedagog jen málo času. V závislosti na počtu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a 

časových možnostech speciálního pedagoga se tak může stát, že může přímo pracovat pouze 
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s částí žáků s výukovými obtížemi, ačkoli by jich speciální péči potřebovalo mnohem více. 

Řešením by podle školních speciálních pedagogů, kteří poskytovali rozhovory, mohla být 

přítomnost dalšího pracovníka, který by se specializoval výhradně na přímou práci se žáky. 

„Těch dětí, které mají problémy, je tady hodně, takže se jim samozřejmě individuálně věnuje 

učitel ve třídě, ale já mám málokdy prostor na to, protože tady je mnoho integrovaných dětí, 

abych se mu mezitím věnovala. To by tu musel být speciální pedagog, který bude mít speciální 

úvazek pouze na toto. Když těch hodin je tolik, že já mám vlastně na každý ročník hodinu 

týdně, tak není v mých možnostech se věnovat těmto dětem ještě takhle.“ 

V některých případech však dotazovaní popsali, že se žáky s počátečními výukovými 

obtížemi se snaží nejdřív sami pracovat a teprve když vidí, že je nutná rozsáhlejší diagnostika, 

tak dítě na vyšetření v poradně doporučí – někdy je však porucha natolik výrazná, že i oni děti 

do poradny posílají ihned. Nebylo však specifikováno, jaká je např. doba, po kterou pracují 

sami a kdy zvažují doporučení pro vyšetření ve školském poradenském zařízení. 

Vlastní diagnostika školním speciálním pedagogem 

K diagnostice používají školní speciální pedagogové různé metody a nástroje. 

Možnosti diagnostiky však závisejí na znalostech a dovednostech školního speciálního 

pedagoga v této oblasti. 

„Vzhledem k tomu, že já mám i absolvované nějaké kurzy v diagnostice, mám tam 

diagnostické nástroje, tak takové jako sluchová analýza, vizuomotorika, dílčí oslabení výkonu, 

to není problém zdiagnostikovat i ještě, než se pošle do poradny.“ 

 Kromě testových metod a zkoušek školní speciální pedagogové uváděli také možnost 

pozorování a náslechů ve třídě. 

 „U prvního stupně chodím ještě jednou týdně, když se mi to vejde do toho počtu hodin, 

co mám, že se snažím jednotlivě do té třídy chodit, zase v rámci takové té diagnostiky, 

náhledu na tu třídu.“ 

Preventivní aktivity 

Na základě výsledků diagnostiky prováděné školním speciálním pedagogem je možné 

začít s aktivitami na prevenci vzniku poruch učení. Tato prevence spočívá zejména 

v posilování oslabených percepcí. 

„Ono na tom prvním stupni to je hlavně o různých percepcích.“ 
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Jak však bylo uvedeno výše, často je překážkou v provádění preventivních činností 

časová vytíženost školního speciálního pedagoga.  

Alternativou je provádění preventivních aktivit rodiči. Těm speciální pedagog 

poskytne informace o tom, jak mají s dítětem doma pracovat, jaké mají využívat pomůcky a 

materiály, a průběžně jim poskytuje další konzultace. 

„Že vlastně se navážu na rodiče, vysvětlím jim, že je potřeba, co je potřeba procvičovat.“ 

3.5.1.3 Neporozumění třístupňovému modelu péče 

Mnozí respondenti tvrdí, že využívají třístupňový model péče (Mertin, Kucharská a 

kol., 2007) o žáky s výukovými obtížemi, nicméně při dalším popisu často vyplývá, že tento 

systém není správně pochopen. První stupeň (individualizovaný přístup učitele) a třetí stupeň 

(vyšetření ve školském poradenském zařízení) jsou přirozeně dodržovány, ale je úplně 

vynechán druhý stupeň, kdy má být vytvořen strukturovaný plán pedagogické podpory a 

podle něj se pracuje. Současně je třeba poznamenat, že třístupňový model péče byl vytvořen 

jako návrh péče o žáky s obtížemi v učení, jedná se spíše o koncepční a metodický dokument 

a není pro školy závazný. 

3.5.1.4 Reedukace specifických poruch učení 

Práce s žáky s touto diagnózou je uváděna jako hlavní náplní práce školního 

speciálního pedagoga. Ten často, zejména z časových důvodů, pracuje výhradně se žáky, kteří 

mají posudek z pedagogicko-psychologické poradny. 

„ (…) tady si beru pouze děti, které mají papír z poradny.“ 

Reedukace je prováděna individuálně nebo v malých skupinách. Různí se názory na 

to, jak velká skupinka žáků je ještě únosná, aby měla práce vůbec smysl. 

 „Beru si děti po jednom.“  

„Po jednom, po dvou, po třech, maximálně skupinka po čtyřech, ale to už je maximum.“ 

„Jsou tu ve skupince po třech.“ 

„Tři se mi neosvědčili. Dva jsou maximum.“ 

Probíhá zejména v dopoledních hodinách místo některých předmětů, někdy také 

odpoledne. 

„Většinou je to místo hodiny čtení, výtvarné výchovy, pracovních činností, environmentální 

výchovy na 2. stupni.“ 
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„Máme třeba s třídním učitelem dohodu, že každý týden jednou matika, jednou čeština pro 

každou kmenovou třídu.“ 

„Někoho z výuky, někoho odpoledne.“ 

3.5.1.5 Probírání učební látky 

Kromě cílené reedukace může práce školního speciálního pedagoga spočívat také 

v probírání učební látky za použití jiných metod, než jaké jsou používány během běžné 

výuky. 

„Zkrátka běžná třída má matiku a pouze 3 děti jdou k paní učitelce a pracují tedy na tomtéž, 

ale jinak.“ 

„Anebo se prostě dělá práce hodinová, to co by dělali v normální třídě, ale nemají šanci to 

tam třeba zvládnout.“ 

 Může se také jednat o doučování v případě, že žák látku již probíral v hodinách 

v kmenové třídě, ale v důsledku svých potíží (pomalé pracovní tempo, potíže s udržením 

pozornosti, potíže se sluchovou pamětí apod.) ji dostatečně nezvládl.  

„(…) a část se jich třeba ptám, když potřebují nějakou výuku, něco vysvětlit.“ 

3.5.1.6 Práce se žáky s ADHD 

„ADHD je třeba větší problém než SPU.“  

 Problematika ADHD není tolik známá jako například problematika specifických 

poruch učení. Zároveň jsou projevy v chování pro pedagogy méně čitelné než projevy ve 

školních výkonech. Proto si pedagogové mohou připadat zmateně a nejistě a nejasné hledání 

způsobů práce s těmito dětmi je v tomto pocitu jedině utvrzuje. 

„Protože ten největší problém, ADHD a tak, to je problém, který není na první pohled moc 

vidět a spíš se to odehrává uvnitř těch dětí a dost často nevíme, já ani učitelé, jak s těmi dětmi 

pracovat.“  

Někteří speciální pedagogové jsou si v této oblasti jistější a způsoby práce s dítětem 

s ADHD znají a využívají. Procvičování pozornosti a dalších funkcí s těmito žáky je však 

stejně uváděno jako velice obtížné. 

„Já obecné věci vím, co se má těma dětma, co mají poruchy pozornosti, dělat, ale ono to 

někdy není vůbec reálné.“  
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3.5.1.7 Práce se žáky-cizinci 

Jazyková (ne)vybavenost 

Úroveň znalosti českého jazyka je důležitým faktorem ovlivňujícím integraci žáků-

cizinců. Pokud do školy přijde žák bez alespoň základní znalosti českého jazyka, způsobuje to 

velké potíže jak škole, která tápe, jak s takovým dítětem pracovat, tak zejména jemu 

samotnému. Nerozumí spolužákům, takže těžko navazuje sociální vztahy, nerozumí učiteli, 

takže pro něj výklad nemá smysl, a čas strávený ve škole tedy může být (samozřejmě v 

závislosti na dalších faktorech) velice nepříjemný. 

„Někdy přijdou a neumí vůbec nic, což je taky chyba systému, protože to dítě je potom 

deprivované. Přijde do školy, nerozumí ničemu a má se učit něco. Přičemž ten jazyk vůbec 

neumí. Systémově to není udělané tak, aby se to dítě nemohlo dostat do ZŠ mezi děti, které už 

postupují ve výuce, bez znalosti českého jazyka. A trvá jim to alespoň rok, než se s tím sžije. Je 

to pro ně strašně obtížné.“ 

 Lepší situace nastává v případě, že se jedná o žáky bez dostatečné znalosti jazyka, 

kteří mají teprve nastupovat do první třídy. Tehdy je třeba pokusit se přesvědčit rodiče o 

výhodnosti odkladu školní docházky. 

„Když nemluví, nejsou dostatečně rozmluvení, tak se snažíme těm rodičům vysvětlit, jak je 

důležitý odklad a aby nastoupili v mateřské škole. Je to strašně znát za rok. Mne se takhle 

podařilo už dvě děti nechat, že skutečně dostaly odklad, zůstaly v mateřské škole, a když se 

nám po roce vrátily, tak oni nastupují do první třídy vlastně se znalostí jazyka, se kterou se dá 

dobře pracovat.“ 

 I v případě, že do školy přijde žák-cizinec s částečnou znalostí jazyka, je třeba věnovat 

mu speciální péči, aby se úroveň co možná nejvíce zlepšovala. 

Deprivace z odchodu z domova 

Kromě jazykové bariéry může být výrazným činitelem v chuti žáka začleňovat se do 

českého prostředí samotný fakt, že bylo dítě nedobrovolně vytrženo ze svého domácího 

prostředí a vnějšími vlivy donuceno žít jinde. Dopad této skutečnosti na dítě může být velmi 

výrazný, a pokud dítě nemá chuť zapojit se do dění ve škole, je třeba začít s individuální prací 

s ním a snažit se v něm zájem probudit. 

„Ještě když přijdou z oblastí, kdy odchází a je tam třeba válka nebo něco, tak jsou 

samozřejmě deprivované už jen tím odchodem, nechtějí třeba odcházet nebo někdy odcházejí 
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proto, že rodiče chtějí a sami ze své země odejít nechtějí, takže ani nejsou motivované, aby se 

tu češtinu učili, protože to není jejich zájem a trvá to dlouho. Takže to je potom také na 

individuální práci.“ 

Nesourodá skupina v rámci školy 

 Složení skupiny cizinců v jedné škole může být různé z hlediska jejich věku, 

mateřského jazyka či úrovně znalosti českého jazyka. To značně ztěžuje možnost vytvoření 

jedné skupiny žáků-cizinců, u níž by byla prováděna skupinová intervence. Díky tomu může 

být péče o žáky-cizince časově náročnější. 

„A to máte, máme prvňáka, neumí nic. Máme třeťáka, umí rusky a anglicky. A dejte je 

dohromady do skupiny, to ani nejde.“ 

Chybějící metodika práce 

Další komplikací při vzdělávání žáků-cizinců je absence metodiky, jak s těmito dětmi 

ve škole pracovat. Pokud tedy na škole nepůsobí učitel specializovaný na výuku češtiny pro 

cizince ani nikdo další, kdo by měl s touto problematikou větší zkušenosti, může mít škola 

problém s tím, jak ji uchopit. Záleží pak na zdatnosti a kreativitě jejích zaměstnanců, jaký 

systém péče o tyto žáky na škole vytvoří. 

„On ten problém není ucelený. My teď s kolegyní řešíme ten problém, že jsme zjistily, že pro 

tyhle děti neexistuje nic. Ani žádná metodika, které byste se mohla chytit.“ 

Spolupráce s neziskovými organizacemi 

Možností, jak otázku vzdělávání cizinců alespoň částečně řešit, je jejich využívání 

služeb neziskových organizací (např. META). Ty poskytují například kurzy českého jazyka. 

Problém však může nastat s tím, že do těchto organizací je třeba docházet a to někdy není 

v silách rodičů. 

„META funguje úžasně, ale je to všechno na docházení tam, a to třeba většina rodičů 

absolutně není schopna zvládat.“  

3.5.1.8 Práce se žáky s mimořádným nadáním 

Otázka vzdělávání žáků s mimořádným nadáním je v různých školách řešena různě. 

Někde se školní speciální pedagog (či jiný pracovník) snaží s těmito dětmi přímo pracovat. 
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„Práci s nadanými tady máme taky. Zároveň jak si vychytávám ty SPU, tak beru v některých 

hodinách i děti šikovné. Tam zas ta práce vypadá třeba úplně jinak. Spíš jako logická 

matematika, testíky z Menzy a tak.“ 

 Jinde je rozvíjení jejich nadání ponecháno na mimoškolních aktivitách nebo soutěžích. 

 „Je třeba těm nadaným dětem ukázat, kde se mohou rozvíjet mimo školu. Kroužky, Talnet a 

podobně. Soutěže. Ale některé děti ani soutěžit nechtějí.“ 

3.5.2 S kým při tomto procesu spolupracují? 

3.5.2.1 Rodiče  

Důležitost spolupráce 

Dotazovaní školní speciální pedagogové se shodují, že spolupráce rodičů při 

edukačním procesu je velice důležitá a potřebná. Nejen kvůli tomu, že je třeba pracovat 

s dítětem pravidelně, ale i proto, že rodič (pokud je dostatečně motivovaný, odhodlaný a 

svědomitý) bude na tuto pravidelnost dbát a zároveň projevováním svého zájmu podporuje i 

zájem svého dítěte. 

„Jestliže nespolupracuje dítě, rodič a speciální pedagog, takhle trojka, když kdokoliv z té 

trojky vypadne, tak ta náprava jde vniveč.“  

„Pokud dítě nepracuje pravidelně doma, tak moje práce nepřináší žádný výsledek.“ 

„Když to je jen na té školní práci, tak to jde hodně pomalu.“ 

Motivovanost rodičů 

Motivovanost pro spolupráci významně ovlivňuje míru zapojení rodičů žáků.  

„To je, jak je který rodič motivovaný. Někteří to nedělají. Oni všechno slíbí, ale pak zjistíš, že 

s tím dítětem nepracují. A jsou rodiče, kteří mají zájem, pracují, potom se to samozřejmě 

posouvá, protože nápravy jsou záležitost dennodenní – krátce, ale denně.“ 

Faktory, které motivovanost ovlivňují, mohou být různé – představy o budoucnosti 

dítěte, sociokulturní prostředí, vlastní zkušenost se školou, časové možnosti, skladba rodiny a 

vztahy mezi jejími členy, tlaky okolí, informovanost apod. Pokud však motivace není 

dostatečná, je na školním speciálním pedagogovi, aby se pokusil ji zvýšit. To se ale nemusí 

vždy podařit. 

 „Když rodič chce, tak jo, ale když nechce, tak s ním nehnu.“ 
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Hodnocení spolupráce 

Někdy jsou rodiče zapojení a angažovaní, pracují s dítětem, mají velký zájem o 

konzultace a „sami skládají účty toho, co doma dělají.“ V takovém případě jsou školní 

speciální pedagogové ochotni poskytovat jim konzultace, vést je nápravou, radit jim, co s 

dětmi dělat, poskytnout jim materiály.  

Jindy však spolupráce nefunguje, rodiče školního speciálního pedagoga vůbec 

nekontaktují, nebo například slíbí, že s dítětem budou pracovat, ale nepracují.  

„Jsou rodiče, kteří dojdou do poradny pro vyšetření, dostanou všechna doporučení, neplní je, 

neposunuje se to.“ 

 Někdy také mají rodiče tendenci přesouvat zodpovědnost za práci s dítětem pouze na 

speciálního pedagoga, jakožto odborníka a zároveň někoho, kdo má toto v popisu práce. 

„Bohužel někteří rodiče vidí ve vás nebo jako teď ve mně, že oni teď jsou zproštěni všech 

povinností.“ 

„Vždyť oni už udělali hodně, oni už byli v poradně, mají na to papír.“ 

Negativní přístup rodičů k problémům dítěte 

„Ten rodič to nechce přijmout a myslí si kolikrát, že to nějak vyšumí, vyřeší se to.“ 

Pokud si rodiče nechtějí přiznat, že má jejich dítě problém, způsobuje to velké 

komplikace ve vzdělávacím procesu jak pro samotné dítě, tak pro školu, v níž se vzdělává. 

„Když si ti rodiče nepřiznají, že to dítě má nějaký problém, a neřeší ho a rovnou vám ho strčí 

do školy, tak co ta škola může? Nic.“ 

Někdy je důvodem pro odmítání vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně 

strach z „nálepkování“. 

„(…) nechtějí, aby ty děti měly nějakou nálepku čehokoliv. Vůbec nechápou, že ta nálepka je 

k tomu, aby ty děti nepropadly, aby se s nimi daleko intenzivněji pracovalo, aby měly úlevy, 

aby daleko snáze zvládaly tu výuku. A to ti rodiče nechápou. Takže některé děti tam jsou na 

propadnutí a rodiče přesto nejdou do poradny.“ 

Kvůli strachu z toho, že dítě bude nějak „označkováno“, může rodič také požadovat, 

aby byly dítěti poskytovány úlevy, ale zároveň aby nikdo další o diagnóze nevěděl. 
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„Měli jsme tady dítě, maminka nechtěla, aby pan učitel zveřejnil... Aby ho tolerovat, ale ve 

třídě aby o tom nikdo nevěděl. To jsme si s maminkou museli popovídat na téma, že jako toto 

nelze.“ 

Popularita školního speciálního pedagoga 

Pro to, zda budou rodiče využívat služeb školního speciálního pedagoga a 

spolupracovat s ním, je důležité, jakou má mezi nimi pověst. Pokud se vyskytnou negativní 

hodnocení (přístupu k dětem, přístupu k rodičům, odborných znalostí, výsledků), dá se 

předpokládat, že většina rodičů bude volit raději jinou cestu nebo obtíže svého dítěte nebudou 

řešit vůbec. Pokud však speciální pedagog získá mezi rodiči renomé, jistě se budou mnohem 

méně zdráhat jej kontaktovat a pustit se do spolupráce. 

„Jedna maminka mi to řekla krásně, říká: „Máte dobrou pověst na pískovišti.“ Jo, 

prostě oni už si tam mezi sebou řeknou v podstatě, jestli má cenu sem přijít, co se tady dozví.“ 

3.5.2.2 Učitelé 

Ochota učitelů ke spolupráci 

Ochota ze strany učitelů je různá. Někteří rádi využívají možnosti konzultace různých 

problémových situací s odborníkem a sami jeho služby na škole propagují. 

„ (…) paní učitelky se snaží doporučit rodičům, aby se na mě obrátili.“ 

Může však vzniknout problém ve chvíli, kdy se učitel obává, že nutnost zapojení 

speciálního pedagoga bude znamenat jeho profesní neschopnost. Pak je třeba takovému 

kolegovi vysvětlit, že není cílem speciálního pedagoga kritizovat ho a „podkopávat mu nohy“, 

ale najíst společně způsob, jak vzniklé problémy vyřešit. 

„Někteří kolegové přítomnost speciálního pedagoga cítí jako nebezpečí, obávají se, že když 

žák nějak selhává a je potřeba pomoc speciálního pedagoga, tak to bude vypovídat o jejich 

neschopnosti a problematické děti proto tají.“ 

Odhalení problému učitelem 

Mnoho učitelů má dostatek zkušeností a znalostí, jsou dostatečně profesně zdatní, 

aby včas rozpoznali, když je v jejich třídě dítě, u něhož hrozí, že by mohlo mít s učivem větší 

potíže. 

„Tady už jsou opravdu zkušení, tak vědí. I prošli různými kurzy.“ 
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 Díky tomu školní speciální pedagog nemusí provádět mnoho diagnostických zkoušek, 

aby tyto děti odhalil, ale může se spolehnout, že mu učitelé sami dají informaci, že se rizikové 

dítě vyskytlo. To však neznamená, že jeho depistážní činnost končí, i když má vedle sebe 

zkušené kolegy, neměl by svoji roli v tomto procesu podcenit. 

Konzultace 

Komunikace s učiteli probíhá na většině škol podle potřeby. O fungování školního 

speciálního pedagoga na škole jsou učitelé informováni, vědí, kde má kabinet, takže v případě 

potřeby jsou schopni ho sami vyhledat. 

„Je to individuální. Já tady a jsem a tím pádem jsem pro ně přístupná, a když mají nějaký 

problém, tak přijdou ihned.“  

„Pokud oni mají nějaký problém, tak si mě na té chodbě nebo v tom kabinetě umí všichni 

najít.“ 

Forma pravidelných schůzek se příliš nevyužívá. 

„Dávat si pravidelné schůzky není v té praxi šikovné, čekat na to, až bude příští týden ta 

schůzka.“ 

Tvorba individuálního vzdělávacího plánu 

Míra participace školního speciálního pedagoga na tvorbě plánu se liší. Může plnit 

funkci pouhého konzultanta, který poskytuje informace, stejně jako může být jedním 

z hlavních tvůrců tohoto dokumentu. 

„My jim zase říkáme svoje představy, jak by měli dítě vést, a pak se to týká hodně těch 

náprav, vůbec způsob toho, jak s ním budou nacvičovat čtení, psaní.“ 

„My s tím učitelem společně sestavujeme individuální vzdělávací plán.“ 

K individuálnímu vzdělávacímu plánu se mohou (a je to také žádoucí) vyjádřit 

rodiče žáka, doplnit ho o své postřehy a zkušenosti z vlastní práce s ním. Plán je tak 

obohacen o další, velice významné informace. 

„Potom se to konzultuje s rodiči, kteří ho připomínkují nebo nám sdělí i svoje vlastní 

zkušenosti, které tam mohou být zahrnuté, jako různé způsoby práce nebo to, co mají 

vyzkoušené s tím dítětem, co na něj funguje, nefunguje.“ 

Vzhledem k tomu, že pracně vytvořený individuální plán by neměl skončit pouze jako 

součást povinné dokumentace, ale mělo by se podle něj skutečně společně pracovat, je třeba 
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tuto spolupráci zajistit. V případě, že má dítě nebo rodič k povinnostem spíše liknavý přístup, 

může být pomůckou k jeho změně společný závazek, že budou domluvené činnosti skutečně 

vykonávány a nezůstane jen u planých slibů. 

„A všichni se zavazují, že budou na tom individuálním plánu nějak spolupracovat.“ 

„Protože já chci, aby ten IVP byl hodně třístranný, aby to byl opravdu závazek toho učitele, 

co je ochoten tomu dítěti tolerovat, aby tam rodiče přislíbili, co chtějí pro to dítě a co pro něj 

budou dělat. A pak i to dítě, když to je vyšší stupeň, aby se zavázalo k tomu. Aby to nebyl 

jenom nějaký formální blábol, který se napíše, podepíše...“ 

Neshody 

Při interakci mezi školním speciálním pedagogem může docházet ke sporům kvůli 

rozdílným názorům na otázku speciálních vzdělávacích potřeb žáků.  

Může se jednat o rozdílný pohled na otázku speciálních vzdělávacích potřeb žáků 

obecně. Tu bere speciální pedagog z pohledu odborníka, který má lepší teoretické znalosti 

této problematiky a provádí jednou za čas reedukaci individuální nebo v malých skupinkách. 

Učitel ji ale vnímá z pohledu toho, kdo s těmito dětmi pracuje denně a s jejich speciálními 

potřebami je tedy neustále konfrontován, zatímco ještě musí zajistit kvalitní výklad zbytku 

třídy – a to se na jeho vztahu k těmto žákům pochopitelně podepisuje. Ve spojení 

s nedostatečnou informovaností nebo osobnostními charakteristikami se pak může stát, že 

jeho názor na toto téma je přinejmenším zpátečnický. 

„Spousta lidí si furt myslí, že je to jenom nevychovanost a takhle, že vlastně vůbec problém 

není.“  

„Ne každý učitel chápe, co je to vlastně dyslexie.“ 

I když se oba kolegové shodují na názoru na speciální vzdělávací potřeby, může se stát 

problémem nestejný pohled na otázku způsobů práce s těmito žáky.  

„Často se stane, že my máme trošku jinou představu o tom, jak se s těma dětma bude 

pracovat, a oni taky. Takže tam se někdy střetáváme.“ 

Sebejistota školního speciálního pedagoga 

Školní speciální pedagogové, zejména mladí, mohou mít problém s nedůvěrou ve 

vlastní schopnosti a s nedostatkem sebevědomí při práci s mnohdy profesně zkušenějšími 

učiteli.  
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„A zase poradit třeba kolegyni, která má dvacet let praxe...“ 

 I v takovém případě však zůstává výhoda spolupráce v tom, že každý z nich nabízí 

jiný pohled – jeden založený zejména na mnohaletých zkušenostech, druhý na čerstvě 

nabytých, aktuálních informacích. Taková kooperace pak může přinést velice pozitivní 

výsledky. 

 

3.5.2.3 Členové školního poradenského pracoviště 

Zaměření školního poradenského pracoviště 

Oblasti zaměření mohou být do určité míry vymezeny, ale neustále se dále profilují 

v závislosti na aktuálních podmínkách – na počtu žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, na složení této skupiny žáků z hlediska obtíží, na poptávce a zakázkách ze strany 

učitelů, vedení školy nebo rodičů, na personálních podmínkách, na finančních a materiálních 

podmínkách, na systémových změnách atd. Proto je sice třeba vědět, jakým směrem se školní 

poradenské pracoviště vydává, ale na druhé straně musí být dostatečně flexibilní, aby se 

změnám těchto podmínek dokázalo přizpůsobit. 

„Ta koncepce tady toho poradenství a vedení těch dětí s různým znevýhodněním, tak to jakoby 

řešíme taky pořád, protože to furt profilujeme, o co nám tedy jde. A on to je takový nekonečný 

proces. Co je vlastně důležité v tom vzdělávání a v tom vztahu k rodičům a v tom co 

zvládneme a nezvládneme, na co máme, na co nemáme, na co už musíme pozvat odborníky, 

nebo které dítě může chodit sem a vzdělávat se v tom hlavním proudu, a které už musí chodit 

na speciální školu, to se řeší individuálně u každého dítěte a je to vlastně takový nekonečný 

proces, nedají se tomu dát nějaká striktní pravidla.“ 

Rozdělení kompetencí podle činností 

Rozdělení kompetencí v rámci školního poradenského pracoviště závisí na profesních 

zkušenostech a preferencích i na osobnostních charakteristikách jeho členů. Podle nich se 

rozděluje náplň práce, kterou musí pracoviště zvládnout. Toto rozdělení může být velice 

striktní, kdy jsou činnosti jednotlivých členů jasně vymezeny, nebo se funkce prolínají. 

„Ony se totiž hrozně prolínaj, ty funkce. Třeba když si vezmu, co nám napsali do pracovní 

náplně tady v tom programu, jak máme, tak tam doopravdy se to hrozně moc jako... Je to 

podobný, je to strašně podobný. Protože vlastně výchovnej poradce radí, kam na školy nebo 

tohle, teď i ona třeba komunikuje s těma poradnama a já bych měla komunikovat s těma 



72 

 

poradnama... Je to hodně, máme tam řadu věci, který bychom měly dělat všechny. (…) Jo, 

jako je to provázaný, je to hodně.“ 

V některých případech školní speciální pedagog zastává také další pozice.  

V: „Takže tady vykonáváte i funkci výchovného poradce?“  

R: „Ano.“  

V: „A metodika tedy dělá někdo jiný a školního psychologa?“  

R: „Toho dělám taky.“ 

V: „Takže máte tři funkce ze čtyř?“  

R: „Ano.“ (smích) 

 V takovém případě je ale škola ochuzena o další pohled na různé řešené situace, a to 

pro není vůbec výhodné. 

Rozdělení podle věku žáků 

Někdy ve využívá dělení práce mezi odborníky školního poradenského pracoviště na 

práci se žáky prvního a druhého stupně. Zpravidla pak školní speciální pedagog zajišťuje 

péči o první stupeň, kde se řeší počáteční výukové obtíže, jsou přidělovány diagnózy 

specifických poruch učení, korigují se řečové vady atd. Druhý stupeň mívá naopak na starosti 

výchovný poradce, který se angažuje v otázkách výchovných problémů, volby dalšího 

vzdělávání a kariérního poradenství. 

„My jsme právě přemejšlely, jestli by se vyplatilo dělit, jakože já bych se starala o první 

stupeň a ona o druhej a ještě jsme to nějak jakoby nedořešily. Ale zase hlídat „no, tohle dítě 

přešlo na druhej , teď ti musím dát takový papíry...“ Jako asi je lepší, když to má jeden člověk 

dohromady, no.“ 

Schůzky 

Setkávání pracovníků školního poradenského pracoviště popisují někteří respondenti 

jako „průběžné“ či „nahodilé“, jiní jako pravidelné. Obě možnosti mají své klady a zápory. 

Průběžné schůzky jsou výhodné ve chvíli, kdy je třeba řešit akutní problém, ovšem při tomto 

modelu hrozí, že některé záležitosti zůstanou zapomenuty pod mnoha dalšími, v danou chvíli 

více aktuálními. Naopak pravidelné schůzky jsou výhodné v tom, že členové jsou přiměni si 

v daný den v danou hodinu skutečně udělat čas, sednout si s kolegy a konzultovat vše, co je 

potřeba. Nevýhoda může nastat, pokud se setkávají pouze takto (např. z důvodu různých 
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úvazků nejsou jindy ve škole všichni) a s řešením problému se musí počkat až na další 

schůzku. Nicméně záleží na každém poradenském pracovišti, jak si pravidla pro společné 

setkávání nastaví. 

„Teď třeba, my jak každou středu se setkáváme, tak tam prostě právě máme i s panem 

ředitelem, je tam právě školní psycholožka, a vlastně si říkáme „Ano, bylo u mě tohle dítě.“ A 

teď to vysloveně jede. Jak říkáš, víc hlav, jo... Tak psycholožka řekne „Byla u mě tahle,“ a já 

řeknu „Ano, u mě byla kvůli tomu, že prostě špatně třeba mluví, nebo že má nějakej problém, 

třeba tu dys.“ Paní … by řekla „No, já jsem jí teď psala integrovanej plán,“ a metodik 

prevence zase...“ 

3.5.2.4 Pedagogicko-psychologická poradna 

Způsob komunikace 

„Ze začátku to bylo takový… No museli jsme se taky naučit spolu komunikovat, scházet se.“ 

Komunikace pedagogicko-psychologickou poradnou probíhá zejména skrze 

dokumentaci (dotazník pro pedagogy před vyšetřením dítěte a naopak zprávy z vyšetření a 

posudky k integraci) a formou návštěv pracovnice poradny ve škole 1x měsíčně.  

Při těchto návštěvách pracovnice poradny nekomunikuje pouze se školním speciálním 

pedagogem, ale také s dalšími pedagogy či rodiči.  

„Paní doktorka z poradny sem každý měsíc chodí na konzultace, tak to také společně 

konzultujeme. Když má někdo nějaký problém, tak konzultujeme společně s ní, ne jen já s ní, 

ale přijdou třídní učitelé nebo i rodiče.“ 

V závislosti na vztahu pracovníka poradny a pracovníka školy však může být 

komunikace mnohem intenzivnější. 

„Tak sedáváme s psycholožkou i hodinu na Skypu.“ 

Kvalita služeb 

Většina speciálních pedagogů ohodnotila svoji spádovou poradnu pozitivně a 

spolupráci s poradnou popsala jako „úzkou“. Objevilo se však i velice negativní hodnocení.  

„No tady jsme v kontaktu, ale ta pedagogicko-psychologická poradna stojí za houby. Ta 

spolupráce je špatná, ty posudky jsou neodpovídající, jsou velmi formální, stručné a ty 

posudky vůbec nejsou návodné. (…) Ti rodiče tam chodí na kontroly, jen aby měly papír, nic 

jim neporadí.“ 
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Nedostatečná kapacita 

Vytíženost pedagogicko-psychologických poraden je velký problém, který zmínila 

naprostá většina respondentů. Kvůli dlouhým lhůtám na objednání dochází k tomu, že od 

chvíle, kdy bylo dítě školou doporučeno na odborné vyšetření, do stanovení diagnózy uběhne 

několik měsíců.  

„Další nevýhodou jsou neuvěřitelně dlouhé objednací lhůty, takže když dítě vytipujete v říjnu, 

tak ono se objedná na leden, zpráva vám přijde v únoru, v březnu, takže vám zbývají 4 měsíce 

na nějakou práci. Půl roku je v čudu. Ta zkušenost s tou poradnou je dobrá, ale vzhledem 

k tomu množství dětí, o které oni pečují, ta kapacita nestačí.“ 

3.5.2.5 Speciálně pedagogické centrum 

Spolupráci s centry uvádělo jen několik speciálních pedagogů, zejména ti, v jejichž 

škole jsou žáci s poruchami autistického spektra. Pracovníci centra spolupracují s učiteli 

při tvorbě individuálních vzdělávacích programů a pravidelně docházejí do školy, kde sledují 

vývoj žáka s postižením, způsob jeho vzdělávání a poskytují konzultace jeho učitelům a 

asistentům pedagoga. 

„Ty děti s autismem jsou vedené většinou ne tady v našem centru, ale v nějakém speciálním 

centru, kde se přímo zabývají dětmi s autismem. A ti jejich odborníci sem docházejí a 

vypracovávají jim individuální plány. A my už jsme potom jenom instruované od toho 

specialisty z toho espécéčka.“ 

Někteří školní speciální pedagogové při těchto návštěvách vůbec nejsou přítomni a 

s pracovnicí centra komunikují pouze učitelé.  

„Ta paní si chodí jakoby na svý. To, co ona má v rámci svýho pracoviště, tak ona se sem 

přijde podívat. Přímo jde, domluví se s třídním učitelem, přijde přímo do tý hodiny a kouká 

se, jak to dítě pracuje, kde jsou mezery, kde nejsou mezery a vyhodnotí se to.“ 

3.5.2.6 Střediska výchovné péče  

Pokud žáci školy absolvují diagnostický pobyt ve středisku výchovné péče, dostanou 

zprávu z tohoto pobytu rodiče žáka. Na něm pak je, jestli ji poskytne škole nebo ne. A tak se 

může stát, že škola dostane informace pouze o práci ve škole, ne však o problému dítěte, o 

výsledcích diagnostického šetření ani o způsobech, jak s ním dále pracovat. 
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„Anebo když posíláme děti na diagnostický pobyt, tak se taky nedozvíme nic. Dozvíme se, jak 

fungovalo ve škole, a v podstatě o tom jeho problému, nějaký jako jeho vývoj, toho problému, 

nebo co můžeme očekávat, jak s ním máme pracovat, tak to se nedozvíme nikdy.“ 

3.5.2.7 OSPOD 

V případě podezření z výskytu sociálně patologických jevů je škola povinna o tom 

zpravit Orgán sociálně právní ochrany dětí. Podle dohody na škole dává v případě potřeby 

tento podnět ředitel školy, třídní učitel nebo jiný pracovník – například právě školní speciální 

pedagog.  

„Pokud je to ku prospěchu toho dítěte. Když je ta péče opravdu tak zanedbávaná, že to tomu 

dítěti ubližuje. Dítě, které se snaží, rádo by chtělo a nemá tu podporu doma, tak to prostě 

oznamujeme. Nebo neposílají děti do školy a tak, tak to okamžitě oznamujeme..“  

„Rodiče se pozvou na výchovnou komisi, (…) řekne se „máme takový a takový problém, 

zlepšete to.“ Nezlepší se to, tak už se dá avízo sociálce.“  

3.5.2.8 Lékaři 

Komunikace s ošetřujícími lékaři žáka probíhá výhradně přes rodiče. To je však 

problematické v tom, že hrozí nesprávná interpretace informací.  

„Je to lékařské tajemství, ale můžou to sdělit rodičům. Ale zase když ti rodiče nejsou schopni 

to přetlumočit adekvátně, tak se nedozvíme nic.“ 

 Respondenti zmiňovali neochotu ke sdělování informací o léčbě zejména v případě 

psychiatrů. 

„(…) nějací psychiatři nebo tak, tak to je nejtěžší spolupráce, ti většinou nejsou ochotni 

sdělovat to, jak s tím dítětem pracují. Nebo oni je spíš medikují...“ 

3.5.3 Jak školní speciální pedagogové vnímají svoje působení? 

3.5.3.1 Časová náročnost 

Oslovení školní speciální pedagogové často hodnotili svoji práci jako časově 

náročnou. Také přiznali, že někdy poskytují služby ze svého volného času. 

„Je to časově náročné, rozhodně se opravdu nestává, že bysme šly ve dvě hodiny 

domů.“  
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„Veškeré konzultace dávám ze svého volného času. Což je perfektní protože... (ukazuje plný 

diář) Takhle to vypadá pravidelně. Takže kdybych mohla konzultovat každý den odpoledne, 

jako že nemůžu, protože taky někdy musím odpočívat, udělat si práci do školy a podobně, tak 

jsem tady v úterý do šesti do večera. Dneska nepůjdu domů dřív než o půl šesté.“ 

3.5.3.2 Sebevzdělávání 

Respondenti pozitivně hodnotili fakt, že se musí neustále dále vzdělávat, aby byli 

schopni poskytovat kvalitní služby. 

„Je to opravdu neustálé hledání, neustálé vzdělávání další, nikdy člověk není hotový, není u 

konce.“ 

3.5.3.3 Popularita mezi žáky 

Objevilo se kladné hodnocení vlastní popularity, kdy je školní speciální pedagog ve 

škole velice oblíbený a o práci s ním mají žáci zájem (i když nezaložený na vlastní 

zkušenosti). 

„No já nevím, co jsem kde vytvořila za takovou pozici, že já vejdu do třídy a polovina dětí 

volá: „Vemte si mě! Já chci taky! Já jsem u Vás ještě nebyl!“ Takže ano, běhaly by za mnou. 

Ale ne, že by nějak procítěně cítily, že... ale spíš mají pocit, že to je zábava.“ 

Stejně jako hodnocení částečně negativní, kdy je pro velkou část žáků neznámý a není 

tedy o jeho služby mezi žáky taková poptávka.17 

„A děti na druhým stupni prostě znají paní učitelku … i paní učitelku …, takže spíš jdou 

jakoby za nima. Protože mě neznaj, mě potkaj maximálně na chodbě nebo na dozoru a řeknou 

si „Ježišmarja, kdo to je?“ a skoro mě ani nepozdravěj. Takže proč by chodili mně tady něco 

svěřovat, že mají nějakej problém.“ 

3.5.3.4 Citový vztah k žákům 

Někteří speciální pedagogové mají zjevně silnější citový vztah ke svým žákům.  

„Cítím to tak, že nejsem standardní učitelka, jsem tady pro ně, i když pracuji na půdě školy.“ 

„Já mohu pouze vysvětlit, doporučit.  Pak jen přihlížet, jak se rodina rozhodla nic nedělat, 

což mě vždycky velmi mrzí.“ 

                                                 
17 U těchto dvou příkladů se jedná v prvním případě o respondenta s 18letou praxí a ve druhém případě o 

respondenta, který na škole působí prvním rokem. 
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Je třeba oprostit se od přílišné touhy pomoci všem a připustit si fakt, že ne všechno se 

vždy podaří. 

„Nemůžete si domů nosit to, že chcete zachránit celý svět.“ 

3.5.3.5 Sebehodnocení 

Školní speciální pedagogové hodnotili své silné a slabé stránky, které mají vliv na 

výkon jejich povolání. 

Silné stránky 

 Schopnost navázání dobrého vztahu s klienty  

„Ta práce mě baví a tím je pro mě jednodušší navázat s žákem vztah.“ 

 Zájem o nové metody a materiály 

Slabé stránky:  

 Vedení dokumentace  

„Vím, že moje slabá stránka je denně si zapsat, s kým jsem konzultovala o čem. 

Vždycky to chvilku dělám a potom zjistím, že mi to zabere tolik času…“,  

 Neschopnost "říci ne" 

3.5.3.6 Co je důležité. 

Oblasti, které školní speciální pedagogové považují, za významné jsou: 

 Spolupráce rodičů a jejich podpora. Toto téma bylo zmíněno již výše, aktivní účast 

rodičů ve vzdělávacím procesu dítěte je zkrátka nezbytná. 

 Spolupráce s ostatními vyučujícími ve škole a s dalšími odborníky. Je třeba 

vytvořit si síť spolupracovníků a využívat možnost problémy s nimi konzultovat. 

 Pozitivní a vstřícný kontakt s dítětem i rodičem. Tak je možné získat si je pro 

spolupráci bez zbytečných obav. 

 Férové jednání. Vůči dětem, rodičům, pedagogům. Říkat pravdu, nepřikrášlovat si 

realitu, ale zároveň nabídnout možnosti řešení. 

 Nezklamat důvěru. „Někdy si ti rodiče nebo i ty starší děti potřebují důvěrně 

popovídat s někým ve škole, komu můžou důvěřovat. A některé ty rozhovory bývají 

velmi intimní a otevřené. A tu důvěru já potom nemůžu zklamat.“ 



78 

 

3.5.3.7 Co by se mělo změnit. 

Tyto oblasti školní speciální pedagogové uváděli jako to, co je potřeba změnit, aby se 

zlepšili podmínky nejen pro jejich práci, ale i pro celý vzdělávací systém. 

 Více času na přímou práci. Některým speciálním pedagogům vychází jen jedna 

hodina týdně na každý ročník, což ani zdaleka nestačí.  

 Přístup učitelů. „Aby nebyl souboj, ten učitel a ten speciální pedagog (…), a aby to ti 

učitelé nebrali jako nutné zlo.“ 

 Přidělování asistentů také k žákům s ADHD. Tento požadavek souvisí obtížemi v 

chování těchto žáků a jejich dopadu nejen na svoje vzdělávání, ale i na podmínky 

vzdělávání jejich spolužáků. 

 Financování. Nedostatek peněz nebo nesprávné přerozdělování financí ve školství je 

neustále zmiňovaný problém, který negativně zasahuje do možností podpory různých 

skupin žáků. Například plat asistentů pedagoga je hodnocen jako „almužna za 

neskutečně těžkou práci.“ 

 Zjišťování potřeb škol. „To je problém, že nikdo neposlouchá školy. Vždycky někdo 

zvenku vymyslí něco. A navíc se nikdo neptá. A když se ptá, tak ptají ve třech, čtyřech 

vytipovaných školách, ve kterých zas už třeba funguje něco jiného.“ 

 Legislativa. 

o Funkce školního speciálního pedagoga na škole není ze zákona povinná. 

„Chce to, aby byla ta funkce prostě daná, že tam má být.“ 

„I kdyby byl půl úvazek na každé škole, tak super.“ 

o Legislativa týkající se vzdělávání integrovaných žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami není flexibilní. 

„Stanovisko zákona, že můžete mít ve třídě maximálně 5 individuálně 

integrovaných dětí, je sice strašně krásné, ale když jich tam máte 5 ve 3. třídě, 

ve 4. se začne v češtině probírat něco dalšího a objeví se další 2, v 5. třídě 

další 2, tak je v tu chvíli nemůžete vyhodit a máte jich tam 11, 12. Tam je 

jediná záchrana ten speciální pedagog, který s nimi aspoň něco udělá, protože 

jinak jsou ztracení. Ztracená je učitelka a ztracené jsou i ty děti. Všechny.“ 
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3.5.4 Odpovědi na výzkumné otázky 

3.5.4.1 Jak školní speciální pedagogové pracují se žáky? 

 Práce školního speciálního pedagoga se žáky spočívá zejména v reedukaci 

specifických poruch učení – na základě posudku z pedagogicko-psychologické poradny. 

Formy této reedukace jsou různé, liší se podle potíží dětí, jejich věku, jejich počtu, časových 

možností školního speciálního pedagoga atd. 

 Kromě této skupiny žáků může školní speciální pedagog pracovat také s dalšími – 

například s žáky s ADHD, s žáky-cizinci nebo s žáky s mimořádným nadáním. 

 V rámci využívání třístupňového modelu péče je pak náplní školního speciálního 

pedagoga také preventivní práce s dětmi s výukovými obtížemi předtím, než jsou vyšetřeny 

v pedagogicko-psychologické poradně. 

3.5.4.2 S kým školní speciální pedagogové při tomto procesu spolupracují? 

Školní speciální pedagog při své práci přichází, kromě samotných žáků, do kontaktu 

s mnoha dalšími lidmi – s rodiči žáků, s pedagogickými pracovníky školy i s odborníky mimo 

školu. Spolupráce s každým z nich má svá specifika. 

S rodiči je třeba velice citlivě pracovat s jejich motivací ke společnému působení. Je 

třeba zdůraznit, že oběma jde o to samé – aby se dítěti ve škole lépe dařilo. Také je třeba 

respektovat jejich případné obavy z toho, že by jejich dítě mělo dostávat speciální podporu a 

díky tomu „vyčnívat“. Školní speciální pedagog by se neměl stavět se do role toho, kdo jim 

káže, ale vysvětlit jim, jak s dítětem pracovat, vést je nápravou partnerským přístupem je 

podnítit k aktivitě při domácí práci s dítětem. 

Při spolupráci s dalšími pracovníky školy je třeba vyjasnit si, v jakém vztahu vůči 

sobě tito kolegové jsou. Ve vztahu k učitelům je opět nejvhodnější možností partnerský 

přístup, ale může se stát, že o spolupráci z jejich strany není přílišný zájem – zejména z obav, 

že budou kontrolováni a kritizováni. Tyto obavy je třeba vyvrátit a opět vyzdvihnout společný 

zájem o žáky. S ostatními členy školního poradenského pracoviště je třeba vhodně si rozdělit 

práci mezi sebe a zároveň podle dohodnutých pravidel spolupracovat při řešení nejrůznějších 

situací.  

Pro spolupráci mimo školu je vhodné navázat se na konkrétní odborníky a s těmi pak 

udržovat dobré vztahy. Díky tomu se lze vyhnout možným počátečním nesnázím 

v komunikaci a čerpat z užší spolupráce s nimi. Velkým tématem spolupráce s odborníky 
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mimo školu je nutnost souhlasu rodičů. „Záleží na rodičích, jako poslední slovo mají rodiče, 

ve všem.“ Přestože je nutnost získání souhlasu pochopitelná, často práci poradenských 

pracovníků komplikuje. Je však třeba ji respektovat a díky tomu jednat v souladu s platnou 

legislativou. 

3.5.4.3 Jak školní speciální pedagogové vnímají svoje působení? 

Školní speciální pedagogové svoji profesi hodnotí veskrze kladně, baví je a zejména 

pak přímá činnost se žáky. Mezi negativní faktory patří nedostatek času na přímou práci, 

neochota ze strany rodičů a učitelů ke spolupráci či legislativní a finanční podmínky. 

Z pohledu školních speciálních pedagogů je při jejich práci důležité navázání vztahu se žákem 

i jeho rodiči a spolupráce jak s nimi, tak s učiteli. 
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3.5.5 Diskuze nad získanými výsledky 

Mnoho respondentů zmiňovalo nedostatek času na přímou práci se žáky. Rozdělení 

jejich časové dotace totiž záleží nejen na jejich představách, ale také na poptávce ze strany 

školy apod. Proto je však vhodné, aby byl úvazek školního speciálního pedagoga alespoň 

poloviční, tak jak to doporučuje Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole 

(2005): „Předpokládá se, že rozsah činnosti těchto odborníků by neměl klesnout pod 0,5 

úvazku, protože pak by úloha školního psychologa / speciálního pedagoga ztratila svoji 

funkčnost pro činnost školy jako systému.“ 

V souvislosti s přímou prací se žáky byla v rozhovorech mj. zmíněna problematika 

vzdělávání žáků-cizinců, a fakt, že není vytvořena jasná metodika pro práci s nimi. Nicméně 

v roce 2012 byla Ministerstvem školství vydána metodická příručka autorek Jaromíry 

Šindelářové a Svatavy Škodové s názvem Metodika práce s žáky-cizinci v základní škole. 

Také byla probírána otázka péče o žáky s mimořádný nadáním. Respondenti často 

uváděli, že ta spočívá zejména v odkazování žáka na různé mimoškolní aktivity a soutěže. Je 

pochopitelné, že vzhledem k časové vytíženosti speciálních pedagogů je tato varianta nejlépe 

proveditelná, ovšem Valentová a kol. (2013, s. 182) ji nehodnotí jako správnou. „Škola je 

bezesporu místem, kde lze na dítě systematicky a dlouhodobě působit. Nemělo by proto 

docházet k tomu, že výchovně-vzdělávací péči o tuto specifickou skupinu žákovské populace 

odkážeme pouze do různých mimoškolních aktivit, jak tomu často bývá. (…) Ideálním 

případem je, když je dítě dostatečně stimulováno ve škole, mimo školu i v rodinném 

prostředí.“ 

Důležitost spolupráce s rodinou žáka je akcentována jak v osobních výpovědích 

respondentů, tak v odborné literatuře. Často je však uváděno, že tato spolupráce vázne.  

To může být způsobeno různými faktory (např. nedostatkem času rodičů, předchozích 

zkušenostech s komunikací s učiteli, jejich vlastní zkušeností se školou aj.), ale také jejich 

různými pohledy na to, jaké výkony jejich dětí jsou ještě únosné a jaké už nikoli. Tento jejich 

přístup pak výrazně ovlivňuje přístup samotných žáků. Vágnerová (2005, s 26) píše: 

„Hodnota školního prospěchu je určována rodiči, oni stanoví, jaké známky jsou pro ně ještě 

přijatelné.“ Tyto individuální postoje   

Respondenti také několikrát uvedli, že někteří rodiče žáků mají obavy z vyšetření 

v pedagogicko-psychologické poradně, protože nechtějí, aby bylo jejich dítě „označkováno“, 

nebo si problém dítěte vůbec nechtějí přiznat. O tomto tématu také píše Vágnerová (2005, s. 
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27): „Nepříznivou informaci o svém dítěti chápou jako kritiku celé rodiny, protože jsou 

s dítětem identifikování a jeho úspěšnost uspokojuje jejich rodičovskou potřebu seberealizace. 

Mohou ji prožívat jako silnou frustraci a reagovat na ni obranným způsobem.“ 

S otázkou vyšetření v pedagogicko-psychologických poradnách je spojen problém 

s nedostatečnou kapacitou těchto zařízení. Nápor na poradny by se mohl snížit, pokud by 

začal být využíván třístupňový model péče. Jeho cílem totiž je, „aby poskytovat žákům 

s výukovými obtížemi cílenou pedagogickou podporu ještě před provedením odborného 

vyšetření, a tedy před případným zařazením žáka do režimu speciálního vzdělávání.“ (Mertin, 

Kucharská, 2007, s. 29) Díky tomu by se snížil počet dětí, které jsou doporučeny na vyšetření 

v poradně, jelikož by se v řadě případů povedlo počáteční obtíže dostatečně zkorigovat 

působením školy. Zároveň by se díky včasné cílené prevenci zmenšil počet dětí s diagnózou 

speciálních vzdělávacích potřeb a tím pádem i počet jejich opakovaných vyšetření v poradně. 

Kromě přístupu rodičů byl několikrát negativně hodnocen také přístup učitelů školy. 

Neochota ke spolupráci byla zdůvodňována také určitou profesní nejistotou těchto pedagogů. 

O té se zmiňují Kucharská, Mrázková, Wolfová, Tomická (2013, s. 61): „Druhou skupinou 

jsou učitelé vnitřně nejistí, ovšem s neochotou si nejistotu přiznat, natož ji konzultovat 

s někým dalším. Jsou spíše pasivní, resp. jednostranně zaměření na výkon, opírající se o 

diagnostické „berličky“, díky nimž rezignují na vlastní přístup k řešení problému. (…) 

Spolupráce s těmito pedagogy je obtížná, nicméně jejich nastavení je potřeba vidět v širším 

kontextu, zda není odrazem přetíženosti, osobních problémů, jakou roli v jejich postoji 

sehrává atmosféra ve škole, podpora, resp. nepodpora ze strany vedení školy.“ 

Tyto autorky také dále uvádí, že „není cílem školního speciálního pedagoga měnit 

školu a učitele v ní, al citlivě nabízet možnosti s respektem k limitům učitelů a s vědomím, že i 

on sám je v něčem limitován.“ To by měli mít všichni školní speciální pedagogové neustále na 

mysli a podle této zásady pracovat.  

Ve výsledcích šetření bylo zmíněno, že školní speciální pedagogové nevyužívají 

třístupňový model péče – se žáky s vzdělávacími obtížemi pracuje učitel v kmenové třídě, ale 

pokud se situace výrazně nelepší, jsou tito žáci rovnou posíláni na vyšetření do pedagogicko-

psychologické poradny. Tento fakt může mít různé důvody. Může se samozřejmě jednat o 

výše uvedený nedostatek času na přímou činnost se žáky (resp. nedostatečné personální 

zajištění této činnosti).  
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Kucharská, Pokorná, Mrázková (2014) uvádějí, že školní specialisté mohou 

zprostředkovat informace o možnostech vyplývajících z třístupňového modelu péče řediteli 

školy. Zde však může být také kámen úrazu, pokud vedení o uplatňování tohoto systému 

nemá zájem. 

Další možností, proč se třístupňový model nemusí v některé škole ujmout, je taktéž 

zmiňovaná profesní nejistota školního speciálního pedagoga, který žáka raději pošle do 

poradny, aby mu nevhodným vedením naopak nepřitížil. 

Vyšetření také mohou žádat sami rodiče „Některý rodič je ochotný k tomu, že když si 

ho pozveme na základě něčeho, že přistoupí na nějaké návrhy. (…) a maminka po nějakém 

čase přišla a říká „No úžasné, paní učitelko, to se nám povedlo,“ ale přesto si to chce ještě 

ověřit v té poradně.“ Na to také mají ze zákona plné právo a nelze jim v tom bránit, i když se 

třeba speciální pedagog domnívá, že pedagogická podpora by mohla ke zmírnění obtíží dítěte 

stačit. 

3.5.6 Doporučení pro další výzkum 

Při zpracovávání výzkumu vyvstalo několik otázek, které by se, dle mého názoru, 

měly dále rozpracovat: 

1. Jak upravit systémové podmínky pro to, aby bylo v časových možnostech poradenských 

pracovníků věnovat se všem žákům, kteří potřebují jejich pomoc, včetně žáků ohrožených 

rizikem školní neúspěšnosti? 

2. Jaké podpůrné činnosti lze realizovat ve škole?  

3. Jak pracovat s rodiči, kteří nemají zájem o spolupráci se školou? 

4. Jak je možné pracovat s klimatem školy a přístupy učitelů, aby nedocházelo k nevyužívání 

služeb školního speciálního pedagoga. 
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4 ZÁVĚR 

Informace v literatuře i výsledky vlastního výzkumu ukázaly, že možnosti, jak lze funkci 

školního speciálního pedagoga pojmout, jsou různé. Může se jednat o přímou preventivní, 

diagnostickou a intervenční práci s různými skupinami žáků, o spolupráci s dalšími 

pracovníky školy i s odborníky mimo ni či o tolik potřebnou spolupráci s rodiči, která zásadně 

ovlivňuje vzdělávací proces žáka. 

To, jak budou poradenské služby na konkrétní škole vypadat, závisí na mnoha 

faktorech. Na straně školy se jedná zejména o složení žáků z hlediska jejich obtíží, o 

poptávku ze strany vedení školy a učitelů, o jejich ochotu ke spolupráci, o personální, 

finanční, materiální a prostorové zabezpečení atd. Na straně školního speciálního pedagoga 

jde o jeho profesní zkušenosti a zdatnost, schopnost komunikace s různými partnery, 

preference, zájmy nebo osobnostní charakteristiky. Neopomenutelným faktorem je i ochota ke 

spolupráci ze strany rodičů, která podobu poskytovaných služeb ovlivňuje tím, zda je 

s dítětem pracováno doma, nebo veškerá snaha spočívá ve školní práci. 

Zajímavým způsobem práce ve prospěch žáků s výukovými obtížemi je využívání 

třístupňového modelu péče, který směřuje starost o tyto žáky nejdříve do škol, kde s nimi 

pracují kvalitně vzdělaní a informovaní pedagogové, a až ve chvíli, kdy tato pomoc nestačí, 

jsou žáci vyšetřeni ve školském poradenském zařízení. To má celou řadu pozitivních dopadů, 

od psychologických až po systémové. 

Zkrátka možností, jak školní speciální pedagogové pracují, je mnoho. Jejich hledání a 

popisování může přispět k rozšíření povědomí o této funkci a jejích přínosech pro školu mezi 

pedagogickými pracovníky, a tím podpořit její zavádění do dalších škol, kde tak bude 

zajištěna kvalitnější péče o žáky s výukovými obtížemi. Kromě toho ale může také inspirovat 

již fungující odborníky a získanými informacemi jim pomoci zkvalitnit své služby škole a 

jejím žákům. 
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