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 Anotace 
Obsahem teoretické části bude charakteristika speciálních vzd lávacích pot eb 

žák 1.stupn  ZŠ p edevším se zam ením na SPU a ADHD, vysv tlení pojmu inkluzivní 

výchova a vzd lávání včetn  jeho legislativního rámce, popis struktury IVP a role asistenta pedagoga. Praktická část bude obsahovat hodnocení chování a školních výsledk  

integrovaných žák  se SVP, jejich učiteli, asistenty pedagoga a spokojenosti jejich rodič  s podmínkami inkluzivního vzd lávání ve vybrané ZŠ. Budou využity výzkumné metody strukturovaného rozhovoru a dotazníku.   Abstract The content of the theoretical part will be the characteristics of the special educational needs for students from the first level of primary school mainly in relation to SPU and ADHD, explanation the meaning of inclusive upbringing and education including its legislation frame and description the structure of IVP as well as the role of teacher's assistant. The practical part will consist of assessing behaviour and school results of integrated students 
with SVP by their teachers, teacher’s assistants and satisfaction of their parents with conditions of inclusive education on selected primary school. There will be two options of research methods used based on structured interview and questionnaire.  
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Úvod 

Téma mé bakalá ské práce je Inkluze žák  se speciálními vzd lávacími pot ebami neboli 

společné vzd lávání handicapovaných a zdravých d tí.  
Toto téma jsem si vybrala proto, že je stále aktuální a v současné dob  je stéle čast jším 

tématem naší společnosti. Je to tím, že d tí se speciálními vzd lávacími pot ebami, které jsou, 

vzd lávány v b žné škole p ibývá. To je d sledek zkvalitn ní práce diagnostických za ízení. 
V tšinou se tento pojem objevuje s názorem jednotné výchovy a vzd lávání všech d tí dohromady.  
Inkluze v b žných školách m že d tem se SVP pomoci, ale zárove  je také p ínosem pro 

zdravé žáky, kte í zjistí, jaké je to žít s postiženým, naučí se toleranci a respektu. Bohužel, ne 
vždy je inkluze p ínosem. Dít  s poruchami m že být vyčlen no z kolektivu a také m že být 

cílem posm chu kv li pomoci asistence nebo úlevám ve výuce. Hlavním problémem inkluze 
je to, že není dostatek pen z na speciální pedagogy nebo asistenty pedagoga a také 

nep ipravenost učitel  pracovat s d tmi se speciálními vzd lávacími pot ebami. MŠMT se 

rozhodlo vypsat rozvojové programy, díky kterým pomáhá kraj m a školám s financováním.1 První motivací k výb ru tématu byly mé osobní zkušenosti z praxe, kdy jsem pracovala jako asistent pedagoga v ZŠ speciální. Také b hem studia m  tato tématika velice zaujala, a proto jsem se rozhodla zjistit, jaký postoj zaujímají pedagogové a rodiče k inkluzi a také abych 
porozum la inkluzi jako takové.  
Inkluzivní vzd lávání vychází z p esv dčení, že žáci mají nárok na to být vzd láváni ve 

t ídách se svými vrstevníky. Česká republika je s počtem žák  se SVP na čtvrtém míst  v 

Evrop 2. Nový školský zákon by m l usnadnit inkluzi d tí se speciáln  vzd lávacími 

pot ebami tím, že budou mít nárok na asistenta pedagoga, speciální pom cky nebo konzultace                                                   1 Inkluzivní škola.cz: Financování asistenta. Inkluzivní škola.cz [online]. [cit. 2017-03-12]. Dostupné z: http://www.inkluzivniskola.cz/organizace-integrace-cizincu/financovani-asistenta 2 Česká televize: Inkluze v Česku: Dv  t etiny pot ebných žák  už loni chodilo do b žných škol. Česká televize [online]. [cit. 2017-03-12]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1884335-inkluze-v-cesku-dve-tretiny-potrebnych-zaku-uz-loni-chodilo-do-beznych-skol 
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s odborníkem.  Hlavním cílem mé bakalá ské práce je zjistit názory pedagog  i rodič  na podmínky a kvalitu 

inkluzivního vzd lávání na vybrané ZŠ.  Dalším cílem je zhodnotit chování a výsledky integrovaných žák  se SVP na téže škole. 
Bakalá ská práce se skládá ze dvou částí: teoretické a praktické.  Obsahem teoretické části je charakteristika speciálních vzd lávacích pot eb žák  1. stupn  

ZŠ-p edevším se zam ením na SPU a ADHD, vysv tlení pojmu inkluzivní výchova a 
vzd lávání včetn  jejího legislativního rámce, popis struktury IVP ,role asistenta pedagoga a kompetence asistenta pedagoga.   
Praktická část obsahuje analýzy rozhovor  s učiteli a asistenty pedagoga a vyhodnocení 

dotazníkového šet ení s rodiči d tí. Část je zam ena p evážn  na podmínky inkluzivního 
vzd lávání, hodnocení chování, školních výsledk , spokojenosti rodič , postoje asistent  a 

učitel  k inkluzi. Šet ení jsem provád la v Základní škole T. G. M v Sušici v  lednu a únoru 2017.     
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1 Charakteristika žáka se SVP  Pojem Speciální vzd lávací pot eby byl používán už od 70. let 20. století v angloamerické oblasti. 
Pojem speciální vzd lávací pot eby se používá ve sv t  víc než dvacet let, ale v české 

legislativ  je zmín n až od roku 2004 a nahrazuje d ív jší pojem handicap. 
Každý žák se speciálními vzd lávacími pot ebami má právo na vzd lávání s obsahem, formou 
a metodou, která odpovídá jeho pot ebám. Proto se p i vstupu do školy určí podmínky 

odpovídající jeho pot ebám. P i klasifikování d tí se SVP se p ihlíží k jejich postižení.  
Auto i rozlišují 3 skupiny žák  se SVP:   
žáci se zdravotním postižením: do této kategorie pat í nejr zn jší druhy postižení- mentální, 
t lesné, zrakové, sluchové, vady eči, poruchy učení, chování, ale také autismus.  
Dít ti, které má sluchovou vadu, je zajišt no vzd lávání prost ednictvím znakové eči. To 
samé je zajišt no i zrakov  postiženým, pouze s použitím Braillova písma. Pokud se ve t íd  

vzd lává žák se SVP, editel má možnost z ídit asistenta pedagoga.  
žáci se zdravotním znevýhodn ním: jsou jedním z typ  p íčin neúsp šnosti dít te ve škole. Jsou to dlouhodob  nemocní, zdravotn  oslabení nebo trpící lehčími typy poruch chování či 

učení. Pat í sem nap íklad epilepsie nebo cukrovka.  
žáci se sociálním znevýhodn ním: jsou osoby, které jsou ohroženy patologickými jevy, byla 

jim na ízena ústavní péče, nebo jsou z rodinného prost edí s nízkým sociáln  kulturním postavením. Velkým problémem je také neznalost vyučovacího jazyka, což se tíká p edevším 

d tí z národnostních menšin.3  
Pat í sem také mimo ádn  nadané d ti, pojem je často definován jako soubor schopností, které umož ují jedinci dosahovat výkon  nad rámec b žného pr m ru populace.4                                                   3 BARTO OVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Strategie ve vzd lávání d tí a žák  se speciálními vzd lávacími potřebami: 

texty k distančnímu vzd lávání. 2., p eprac. a rozš. vyd. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-158-4. 4 Š ÁVA, Jan. Příručka pro práci s nadanými žáky. Ostrava: Vysoká škola bá ská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2673-8. 
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1.1 Charakteristika žáka s ADHD  
„ADHD je vývojová porucha charakteristická v ku dít te nepřim řeným stupn m pozornosti, 

hyperaktivity a impulzivity. Potíže jsou chronické a nelze je vysv tlit na základ  

neurologických, senzorických nebo motorických postižení, mentální retardace nebo závažných 

emočních problém . Deficity jsou evidentní v časném d tství a jsou pravd podobn  chronické. 

Ačkoli se mohou zmírňovat s dozráváním CNS, přetrvávají v porovnání s jedinci b žné 

populace téhož v ku, protože i jejich chování se vlivem dozrávání m ní. Obtíže jsou často spojené s neschopností dodržovat pravidla chování a provád t opakovan  po delší dobu 

určité pracovní výkony. Tyto evidentn  biologické deficity ovlivňují interakci dít te s rodinou, 
školou a společností.“ (Barkley, 1990, in: Zelinková, 2003, s. 196).  Jde o poruchu chování, která je vývojová, spojená s poruchou pozornosti a hyperaktivitou. Zkratka poruchy ADHD, neboli hyperkinetická porucha, byla zavedena v USA a vznikla z 
názvu Attention Deficit Hyperactivity Disordes. Název hyperkinetická porucha se používá ve zdravotnictví, pojem ADHD ve školství.5  ADHD je vrozená porucha a p íčinou m že být také d dičná dispozice nebo negativní vlivy v dob  t hotenství. 6D íve se používal název Lehká mozková dysfunkce neboli LMD, který 
byl pozd ji vym n n za ADHD. LMD je porucha mozku a je hlavní p íčinou vzniku ADHD.  K poškození mozku dochází v:  období prenatálním (p ed porodem), kde je na vin  p edevším alkohol, kou ení, drogy 

nebo také malý p ísun kyslíku. období perinatálním (v dob  porodu) m že poškodit mozek, pokud je porod dlouhý nebo se 

poškodí hlavička dít te.  v období postnatálním (po porodu) se m že objevit mozková dysfunkce do dvou let v ku 

                                                  5 ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. Vyd. 12. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0875-4. 6 JANDERKOVÁ, Dita, Jitka KENDÍKOVÁ, Jarmila KLÉGROVÁ, Iva STRNADOVÁ, Jana SWIERKOSZOVÁ a Zdenka 
ŽENATOVÁ. SPU a ADHD. Praha: Raabe, 2016. Dobrá škola. ISBN 978-80-7496-215-8. 
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dít te p edevším ve form  infekčního onemocn ní.7 
První projevy začínají v časném d tství p edškolního v ku dít te, kdy jsou znatelné už v 

mate ské škole. Dít  nedokáže dodržovat pravidla chování a pozornost, které mu pak vadí 
p edevším ve škole. V tšina d tí s poruchami učení současn  trpí syndromem ADHD, ale není to pravidlem.8  
P íznaky ADHD: (Jedná se o výskyt p íznak  a jejich závažností.)  

 mírný typ ADHD: objevuje se opravdu málo p íznak , které jsou d ležité ke 

stanovení diagnózy. Dít ti tohoto typu kolísá koncentrace pozornosti a újma je 
minimální nebo žádná. P evažující symptomy jsou zvládnutelné individuálním 

p ístupem. 
 st ední typ ADHD: symptomy mírné až vážné. U dít te panuje neklid, 

nesoust ed nost, emoční nestabilita, snížená sebekontrola. V tšinou, krom  

individuálního p ístupu, pot ebuje dít  i speciální péči. 
 závažný typ ADHD: p íčiny, které jsou pot eba ke stanovení diagnózy, se objevují ve velké mí e. Tento typ ovliv uje život dít te ve školním i společenském 

život . U dít te se projevuje neklid, rizikové chování, problém s udržením 

sebekontroly a sebeovládání. Často je v kombinaci s poruchami učení. Tento typ 
bývá označován jako velmi silný a proto je speciální péče nezbytná. 

Mezi hlavní p íznaky ADHD pat í, že pozornost dít te je snadno narušitelná jinými podn ty. 

Dít  má ve škole snížené výkony, je agresivní a má velký problém s navazováním kontakt  se 

spolužáky. Je p íliš aktivní, impulzivní, nepozorné, rozt kané a často vyk ikuje.  P íznaky jsou dlouhodobé a také viditelné už v raných vývojových stádiích. Výrazné jsou zejména ve 
školním období, kdy dít  nezvládá udržet pozornost.9                                                    7 ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. Vyd. 12. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0875-4. 8  JANDERKOVÁ, Dita, Jitka KENDÍKOVÁ, Jarmila KLÉGROVÁ, Iva STRNADOVÁ, Jana SWIERKOSZOVÁ a Zdenka 
ŽENATOVÁ. SPU a ADHD. Praha: Raabe, 2016. Dobrá škola. ISBN 978-80-7496-215-8. 9 JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a Hana ŽÁČKOVÁ. Máme dít  s ADHD: rady pro rodiče. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5347-8. 
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 Pro učitele je velmi d ležité rozlišovat ADHD s agresivitou nebo bez agresivity, jelikož 

podle toho mají mít rozdílný p ístup k dít ti.10  
Projevy a možnosti ovlivn ní:  1. porucha pozornosti se projevuje nesoust ed ností, nedokáže udržet pozornost 

dostatečn  dlouhou dobu, pozornost je hodn  kolísavá, žák je rychle unavený, musí se s ním pracovat v krátkých intervalech, je netrp liví, velký problém má s dokončením práce, snadná odklonitelnost pozornosti, p i komunikaci p eskakuje z tématu na téma a vstupuje do komunikace druhých. U dít te s touto poruchou je d ležité je upoutat, to znamená, že st ídáme pracovní činnosti nebo motivaci. Také je d ležité poskytnout 

žáku p im ený počet podn t  a ty nadbytečné odstranit. 2. hyperaktivita- jedná se o další projev ADHD. Pro hyperaktivitu je typická zm na 

aktivační úrovn  CNS, p evládá zvýšená aktivita. Nejtypičt jší však jsou nadbytečné 

pohyby neboli psychomotorický neklid, dít  se neustále vrtí, poskakuje, kope nohama, neustále si hraje s rukama, po ád musí n co držet v ruce, neustále m ní polohy na židli 

nebo poštuchuje spolužák . Také je rychle unavitelný a má velké výkyvy ve 
výkonnosti. Co se týká ečového projevu, mluví hodn  hlasit , skáče ostatním do eči, 

vyk ikuje a má p ekotnou eč. P i práci s tímto žákem je d ležité zklid ovat jeho 
motorické a ečové aktivity a odstranit rušivé podn ty nebo v ci, které by si žák mohl vzít do ruky a hrál by si s nimi.  3. impulzivita je rychlé, dle prvního popudu, v tšinou bez rozmyšlení a domyšlení 

následk  či d sledk , zbrklé jednání. Žáci jsou neschopni tlumit své projevy. Velkým 
problémem je skákání do eči, reagování na část pokynu, nikdy si pokyn nevyslechnou 

do konce a také nedokončují pokyn, nebo mají velké výkyvy ve výkonnosti. U t chto 

d tí se musíme snažit mírnit impulzivitu, zabránit nebo p edcházet nebezpečné 

činnosti nebo jednání, vést dít  k dokončení úkolu a hlavn  být d slední.  4. poruchy percepčn  motorických funkcí v tšinou zasahují oblast hrubé motoriky. 

Pohyby t chto d tí jsou neohrabané a nejisté. Problémem je souhra pohyb  horních a 
dolních končetin.  Jako u p edešlých projev  mají tito žáci problém s výkonností a                                                   10 JANDERKOVÁ, Dita, Jitka KENDÍKOVÁ, Jarmila KLÉGROVÁ, Iva STRNADOVÁ, Jana SWIERKOSZOVÁ a Zdenka 

ŽENATOVÁ. SPU a ADHD. Praha: Raabe, 2016. Dobrá škola. ISBN 978-80-7496-215-8. 
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rychlou unavitelností. Porucha se také objevuje ve sluchovém a zrakovém vnímání. 
D ti špatn  rozlišují podobné tvary a zvuky, jedná se p edevším o zam ování tvarov  

či zvukov  podobných písmen. D ležité je tolerovat jejich motorickou neobratnost. 5.  poruchy pam ti- v tšinou je zasažena krátkodobá pam , která uchovává informace 

jen n kolik týdn . Kv li zasažení krátkodobé pam ti je snížen objem a hlavn  kvalita ukládaných informací, které jsou poté uchovány v dlouhodobé pam ti. Velkým 

problémem je velmi časté zapomínání v cí, pokyn  a nereagování na více p íkaz . 

Obtíže se objevují p evážn  ve škole, kdy žák zapomíná na pom cky a úkoly. Žákovi 

stačí zapsat nejd ležit jší požadavky nebo kontrolovat zapsání v zápisníku. 6. poruchy myšlení a eči se projevují tak, že myšlení d tí je nepružné, stereotypní či 

chaotické a zmatené. Žáci ulpívají na konkrétní myšlence, t kají od podn tu k podn tu 

a hlav  nedokáží udržet sled myšlenek. Mají problém s odlišením, co je podstatné a co není, mají schopnost vše zobec ovat, mají opožd ný vývoj eči, poruchu výslovnosti, omezenou slovní zásobu, která je stereotypní. U této poruchy musíme vést žáky k odlišování podstatného od nepodstatného a zajistit kvalitní logopedickou péči. 7. emoční poruchy a poruchy chování se objevují u d tí, které jsou citov  nezralé, siln  

emočn  nestále, mají časté výkyvy nálad a výkonnosti. Často st ídají pláč a smích. 

Jejich chování je ovliv ováno nízkou frustrační tolerancí. Mají potíže p i sebeovládání a mají efektivní n kdy až agresivní reakce. Objevují se také neurotické projevy, jako 
jsou tiky, koktavost, r zné fobie, bolesti hlavy, deprese a úzkost, které mohou vést až k sebepoškozování. Dalším typickým projevem je upoutávání pozornosti na sebe a tak 
tyto d ti často šaškují a p edvád jí se. Pro práci s t mito d tmi je d ležité mírnit jejich agresivní chování a nastavit mu hranice chování.11  Mezinárodní klasifikace nemocí také definuje hyperkinetické poruchy:   F 90.0 porucha aktivity a pozornosti F 90.1 hyperkinetická porucha chování F 90.8 jiné hyperkinetické poruchy 

                                                  11 JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a Hana ŽÁČKOVÁ. Máme dít  s ADHD: rady pro rodiče. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5347-8. 
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F 90.9 hyperkinetická porucha nespecifikovaná 12  
V tšinou jsou poruchy chování spojeny i s poruchami učení, a proto je určen název Specifické poruchy učení a chování neboli SPUCH. Práv  tito žáci jsou vzd láváni se speciálními 
pot ebami.  
Pokud se u dít te projevuje alespo  jedna ze dvou poruch ve škole či doma, navštíví rodiče s dít tem pedagogicko- psychologickou poradnu, kde dít ti poruchu diagnostikuje psycholog a speciální pedagog. ADHD také spadá do zdravotnictví, kde poruchu diagnostikuje neurolog nebo d tský psycholog. 
Proces, p i kterém se diagnostikuje porucha, je dlouhodobý, protože je pot eba dlouhodob jší 

sledování dít te.13  1.2 Charakteristika žáka se SPU  V České republice se používají termíny, jako jsou specifické poruchy učení, vývojové 

poruchy učení a také specifické vývojové poruchy učení.  
Definice pro specifické poruchy učení, dále jen SPU, je v publikacích velmi odlišná.14 Takže ji není v bec snadné jednoznačn  určit. Jelikož definice procházela adou zm n, je z počátku 

století odlišná od té dnešní. 15 
Nejčast ji používanou je americká definice z roku 1980, kterou zastával prof. Zden k 

Mat jček: „Poruchy učení jsou souhrnným označením r znorodé skupiny poruch, které se 

projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je mluvení, 

porozum ní mluvené řeči, čtení, psaní, matematické usuzování nebo počítání. Tyto poruchy 

jsou vlastní postiženému jedinci a předpokládají dysfunkci centrálního nervového systému. I                                                   12 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR [online]. [cit. 2016-11-29]. Dostupné z: http://www.uzis.cz/cz/mkn/F90-F98.html 13 JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a Hana ŽÁČKOVÁ. Máme dít  s ADHD: rady pro rodiče. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5347-8. 14 JANDERKOVÁ, Dita, Jitka KENDÍKOVÁ, Jarmila KLÉGROVÁ, Iva STRNADOVÁ, Jana SWIERKOSZOVÁ a Zdenka 
ŽENATOVÁ. SPU a ADHD. Praha: Raabe, 2016. Dobrá škola. ISBN 978-80-7496-215-8. 15 ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. Vyd. 12. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0875-4. 
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když se porucha učení m že vyskytnout soub žn  s jinými formami postižení (jako např. 

smyslové vady, mentální retardace, sociální a emociální poruchy) nebo soub žn  s jinými 

vlivy prostředí (např. kulturní zvláštnosti, nedostatečná nebo nevhodná výuka, psychogenní 

činitelé), není přímým následkem takových postižení nebo nepříznivých vliv .“ (Mat jček 1993, s. 24).    Definice poukazuje na to, že u každého jedince se porucha m že projevovat r znými stupni- 
od lehkého až po t žký. Poruchy učení se začínají objevovat nejen, když si jedinec začne 

osvojovat čtení, psaní, počítání, ale mohou být spojeny i s celou adou postižení. Velmi 
d ležitou roli hrají také vn jší vlivy.16  SPU vznikají dysfunkcí centrální nervové soustavy nebo jsou d dičného p vodu, ale u 
každého dít te mají jiný pr b h.   
Podle Otakara Kučery, který provád l výzkum v D tské psychiatrické léčebn  v Dolních 
Počernicích, jsou p íčiny SPU:   

 lehká mozková dysfunkce (encefalopatie). Jde o poškození buď prenatální, 

perinatální nebo postnatální. Ve skupin  se objevilo 50% d tí s poškození mozku. 
 d dičnost (hereditární) se ukázala u 20 % d tí. Rodiče, kte í trpí poruchou, mají 40-

50% pravd podobnost, že jejich dít  ji bude také trp t. 
 skupina hereditárn  encefalopatická tuto skupinu tvo ilo 15% d tí s dyslexií. Je to 

kombinace obou faktor  kde jsou mozkové dysfunkce tak d dičnost. 
 neurotická nebo nejasná etiologie – asi u zbývajících 15 % jedinc .  Z anamnézy není možné usoudit, o jaký faktor se jedná.  V dnešní dob  se poruchami učení zabývá n kolik obor , nap íklad Mezinárodní klasifikace nemocí (dále jen MKN-10), která rozd luje onemocn ní do 22 skupin. SPU najdeme ve 

skupin  F81, kde jsou poruchy, které vznikají v časných vývojových stádiích.17                                                   16 JANDERKOVÁ, Dita, Jitka KENDÍKOVÁ, Jarmila KLÉGROVÁ, Iva STRNADOVÁ, Jana SWIERKOSZOVÁ a 
Zdenka ŽENATOVÁ. SPU a ADHD. Praha: Raabe, 2016. Dobrá škola. ISBN 978-80-7496-215-8. 17 ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. Vyd. 12. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0875-4. 
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 Skupina F, neboli p ehled specifických vývojových poruch školních dovedností:  F 81 Specifické vývojové poruchy školních dovedností  F 81.0  Specifické poruchy čtení  F 81.1 Specifické poruchy psaní a výslovnosti  F 81.2 Specifické poruchy počítání F 81.3  Smíšená porucha školních dovedností  F 81.8  Jiná vývojová porucha školních dovedností F 81.9  Vývojová porucha školních dovedností nespecifikovaná18  
D ti trpící poruchami učení nebývají ve škole často úsp šné. V d sledku poruch učení vznikají také poruchy chování. Dít  se snaží být st edem pozornosti, protože trpí pocitem 

mén cennosti a pokouší se tím skrýt problémy s učením.  
Poruchy učení mají p edponu dys-, která pochází z ečtiny a znamená n jakou obtíž nebo poruchu. 19   Mezi nejrozší en jší poruchy pat í:   Dyslexie: Je jednou z nejrozší en jších poruch učení a objevuje ve všech školních 

p edm tech. Tato specifická porucha postihuje centrum čtení jako je nap íklad porozum ní textu, rychlost a také správnost čtení. U d tí s touto poruchou se projevují časté a opakované 

chyby ve čtení, zam ování podobných písmen a často si nezapamatuje, co čte. Častou 

chybou je zám na  b-p-d-q, domýšlení slov a nedočítání koncovek u slov.20 Dlouhodobé a mechanické čtení nevede ke zlepšení, tím se dít ti utvá í negativní vztah ke čtení, ale m že 

vést ke zmírn ní poruchy. Výjimečn  se dyslexie objevuje jako samostatná porucha, v tšinou                                                   18 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR [online]. [cit. 2016-11-14]. Dostupné z: http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html 19 ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. Vyd. 12. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0875-4. 20 JANDERKOVÁ, Dita, Jitka KENDÍKOVÁ, Jarmila KLÉGROVÁ, Iva STRNADOVÁ, Jana SWIERKOSZOVÁ a Zdenka 
ŽENATOVÁ. SPU a ADHD. Praha: Raabe, 2016. Dobrá škola. ISBN 978-80-7496-215-8. 

http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html
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je spojena s další adou poruch.21  
Člen ní dyslexie podle (A. Lalajeva, 1983):  dyslexie fonematická: její p íčinou je nezvládnutí fonematického systému. Dít ti se neda í spojit hlásku s písmenem. dyslexie optická: postižený má problém s rozlišením tvaru písmen, prostorovou analýzou, 

poruchou zrakové pam ti a prostorové pam ti. dyslexie agramatická: projevuje se nedostatečným osvojením gramatických forem, morfologickým a syntaktickým zobecn ním dyslexie sémantická: žák není schopen pochopit smysl čteného textu.   Dysgrafie: specifická porucha psaní postihující p edevším úpravu písma, písemný projev, ale také čitelnost psaní. Dít  s touto poruchou si nedokáže zapamatovat tvar písmen, neumí je 

napodobit, píše pomalu a hodn  škrtá. 
Dalším projevem m že býti nesprávné držení psacího pera a jeho úchop.   Dysortografie: porucha, která se projevuje nejčast ji p i psaní diktát . Specifická porucha postihuje pravopis p edevším p i používání gramatiky a pravidel pravopisu. Dít  v tšinou ovládá ústn  pravidla pravopisu, ale má velký problém s aplikací v písemném projevu.   Dyskalkulie: je poruchou matematických dovedností. Dít  má problém p edevším p i práci s čísly v geometrii, ale také p i práci s matematickými operacemi. Ladislav Košč zavedl klasifikaci dyskalkulie, která ji rozd luje do n kolika skupin.22   Klasifikace dyskalkulie: 
 verbální dyskalkulie se projevuje tím, že dít  nedokáže vyjmenovat číselnou adu od 

nejvyšší po nejnižší.                                                   21 ZELINKOVÁ, Olga. Dyslexie v předškolním v ku?. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-321-5. 22 ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. Vyd. 12. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0875-4. 
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 praktognostická dyskalkulie je porucha, která narušuje matematickou práci se 

symboly a p edm ty.   
 lexická dyskalkulie je porucha, která zp sobuje problém p edevším p i čtení čísel a 

číslic. 
 grafická dyskalkulie je neschopnost žáka psát číslice, kreslit geometrické tvary nebo 

psát ády pod sebe.  
 operační dyskalkulie se projevuje p edevším u početních operací, kdy žák není 

schopen odečítat, sčítat, násobit nebo d lit. 
 ideognostická dyskalkulie se pojí s problémem, kdy žák nedokáže doplnit číslo do 

číselné ady.23                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                  23 JANDERKOVÁ, Dita, Jitka KENDÍKOVÁ, Jarmila KLÉGROVÁ, Iva STRNADOVÁ, Jana SWIERKOSZOVÁ a 
Zdenka ŽENATOVÁ. SPU a ADHD. Praha: Raabe, 2016. Dobrá škola. ISBN 978-80-7496-215-8. 
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2 Vzdělávání žáků se SVP 
Vzd lávání d tí a žák  se speciálními vzd lávacími pot ebami se v současné dob  neodehrává 

pouze ve speciálních školách, které jsou samostatn  z ízené pro tyto d ti (žáky). Žáci jsou 
integrováni do základních škol b žného typu. Smyslem je napl ování jednoho ze základních lidských práv, a to právo být s ostatními d tmi a být na stejné úrovni. V České republice došlo v roce 1989 ke zm nám ve vzd lávání žák  se SVP. Vzd lávací systém se postupn  

p izp soboval požadavk m evropské společnosti.24   Jak už jsem zmínila výše, tak mezi žáky se speciálními vzd lávacími pot ebami, pat í žáci se 

zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodn ním a žáci se sociálním 

znevýhodn ním. 
Stále čast ji m žeme pozorovat inkluzivní vzd lávání žák  se speciálními vzd lávacími 

pot ebami v základní škole, kde jsou pro n  upravené legislativní podmínky.  Inkluze se pojí se vzd láváním žák  a student  se speciálními vzd lávacími pot ebami.  
Inkluzívní vzd lávání je zam eno tak, aby byly ve školách vytvo eny podmínky pro všechny 

d ti, žáky a studenty, tedy také pro d ti, žáky a studenty se zdravotním a sociálním 

znevýhodn ním a zdravotním postižením.25  Vzd lávání žák  s t mito poruchami se moc neliší od vzd lávání ostatních žák . Žáci, kterým se projeví p íznaky poruchy, jsou posíláni do pedagogicko-psychologické poradny. 2.1 Inkluzivní vzdělávání   Významným mezníkem v inkluzivním vzd lávání bylo období první republiky. František 

Bakule m l v té dob  snahu o společnou výchovu d tí s postižením a zdravých d tí v Ústavu 
pro výchovu životem a prací. V roce 1950 došlo k rozvoji vzd lávání d tí s postižením a také                                                   24 PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., p eprac. a rozš. vyd. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-198-0. 25 PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., p eprac. a rozš. vyd. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-198-0. 
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rozvoji pedagogické disciplíny neboli speciální pedagogiky. V období 1970- 1989 m žeme 

narazit na vzd lávání dít te s postižením v b žné škole, ale v tšinou šlo o d ti, které byly do 
školy umíst né na p ání jejich rodič . Záleželo tak na učiteli nebo škole, zda dít  ve škole 

z stane nebo ne, protože právní ád s integrací nepočítal.26  
Pojmy inkluze a inkluzivní vzd lávání se používají od roku 1994. V tomto roce se konala konference, kdy se 92 zemí a 25 mezinárodních organizací dohodlo na podmínkách 
vzd lávání žák  se SVP. 27 V našem vzd lávacím systému na konci prvního desetiletí 21. století vzniká snaha o rovný 
p ístup všech žák  ke vzd lávání. Až v posledních letech m žeme vid t postupný vývoj 

inkluzivního vzd lávání. I p esto Česká republika pat í do skupiny, která vyčle uje dost velké 

procento žák  z normálního vzd lávacího systému do specializovaných škol.28  Pedagogický slovník uvádí, že pojem inkluze je: „Zapojování postižených do hlavního proudu 

d ní ve společnosti. Používá se také jako synonymum integrace. Snaží se odstraňovat 

diskriminaci zdravotn  postižených ve vzd lávání, socializaci, enkulturaci i ergotizaci. 

Opakem inkluze je exkluze. Inkluze se často nepřesn  používá jako ekvivalent integrace.29(Pr cha a kol, 2013, s. 49)  
Inkluze je často zmi ována jako synonymum integrace. 
Inkluze se zabývá žáky se speciálními vzd lávacími pot ebami, ale také ostatními lidmi jako jsou rodiče, učitelé a asistenti. Naproti tomu integrace se soust edí pouze na pot eby jedince. 

Podstatou inkluze je, že žáci se SVP mohou navšt vovat t ídy škol bez ohledu na jejich 

postižení.30                                                   26 VALENTA, Milan. Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. ISBN 80-244-0698-5. 27 PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., p eprac. a rozš. vyd. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-198-0. 28 HÁJKOVÁ, Vanda a Iva STRNADOVÁ. Inkluzivní vzd lávání: [teorie a praxe]. Praha: Grada, 2010. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-3070-7. 29 PR CHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Ji í MAREŠ. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0403-9. 30 UZLOVÁ, Iva. Asistence lidem s postižením a znevýhodn ním: praktický pr vodce pro osobní a pedagogické asistenty. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-764-0. 
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Principem inkluzivního vzd lávání je, že poskytuje všem žák m stejné podmínky a kvalitní 

vzd lávání, které odpovídá jejich pot ebám a schopnostem31  
Velmi d ležité pro inkluzivní vzd lávání je otev enost všem d tem, postoj školy, který by m l 

být vst ícný a odborný.  Proto také inkluzivní škola klade v tší nárok na další vzd lávání 

pedagog .32 Žáci se v inkluzivním vzd lávání ned lí na ty, kte í SVP mají a ty kte í je nemají. 
Každý žák má individuální pot eby.33  2.2 Legislativní vymezení  
Vzd lávání žák  se speciálními vzd lávacími pot ebami je vymezeno zákonem č. 561/2004 Sb. o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání. Tento zákon 

byl novelizován zákonem č. 82/2015.  Mezi hlavní zásadu zákona pat í, že každý občan České republiky nebo jiné evropské zem  

musí být vzd láván rovným zp sobem bez ohledu na rasu, náboženství či národnosti.   
Vzd lávání d tí, žák  a student  se speciálními vzd lávacími pot ebami je v nován §16.  „Dít tem, žákem a studentem se speciálními vzd lávacími potřebami se rozumí osoba, která k 

napln ní svých vzd lávacích možností nebo k uplatn ní nebo užívání svých práv na 

rovnoprávném základ  s ostatními potřebuje poskytnutí podp rných opatření. “ 34 Mezi podp rná opat ení podle zákona pat í speciální metody, formy, postupy, kompenzační 
pom cky, vzd lávání podle individuálního plánu a využití asistenta pedagoga či jiného pedagogického pracovníka. Zákon také zd raz uje, že žáci se SVP mají nárok na bezplatné 

poskytování podp rných opat ení školou či školským za ízením.                                                   31 HÁJKOVÁ, Vanda a Iva STRNADOVÁ. Inkluzivní vzd lávání: [teorie a praxe]. Praha: Grada, 2010. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-3070-7. 32 UZLOVÁ, Iva. Asistence lidem s postižením a znevýhodn ním: praktický pr vodce pro osobní a pedagogické asistenty. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-764-0. 33 LECHTA, Viktor (ed.). Základy inkluzivní pedagogiky: dít  s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-679-7. 34 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy České republiky. Zákon č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním 

středním, vyšším odborném a jiném vzd lávání [online]. [cit. 2016-12-05]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/uploads/skolsky_zakon.pdf 
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D ti, žáci a studenti se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodn ním a sociálním 

znevýhodn ním mají právo na vzd lávání zp sobem, který odpovídá jejich pot ebám p i 

současném využití speciálních pom cek, které jim takové vzd lávání umožní. 
Podle zákona má žák právo na vzd lávání, které bude p izp sobeno jeho pot ebám. 
Na tento zákon navazuje vyhláška č.73/2005 Sb. o vzd lávání d tí, žák  a student  se 

speciálními vzd lávacími pot ebami a d tí, žák  a student  mimo ádn  nadaných, která byla 

novelizována vyhláškou č.147/2011 Sb. Tato vyhláška hovo í o podp rných opat eních, na která mají žáci právo. Vyhláška č. 116/2011 Sb., kterou se m ní vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských za ízeních, 
charakterizuje služby školy v oblasti poradenství. 35 2.3 Metodický pokyn 
„Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajišt ní a postup  při vzd lávání 

žák  se specifickými poruchami učení nebo chování.“36 Správný název je Metodický pokyn ministryn  školství, mládeže a t lovýchovy k vzd lávání 

žák  se specifickými poruchami učení nebo chování. Pokyn navazuje na sm rnici MŠMT a 

určuje organizační zajišt ní, postupy p i vzd lávání žák  se SVP.  Je to jakýsi instruktážní dokument. Ten obsahuje r zné postupy p i vzd lávání žák  se SVP ve všech typ  škol. 
Také určuje organizační zajišt ní. Pokyn uvádí, že žák se SVP, u kterého se porucha projevuje v oblasti učení a byla zjišt na pedagogicko – psychologickou poradnou, je na základ  tohoto vyšet ení za azen do 

speciálního vzd lávání a je mu poskytovaná speciální péče. 
Speciální péčí se rozumí péče, která je poskytovaná žák m se SVP. Péči za izuje škola nebo 

poradenské za ízení a poskytuje se žák m, kte í jsou za azeni do speciálního vzd lávání buď 

ve speciální škole nebo speciální t íd .                                                    35 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy České republiky. Zákon č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním 

středním, vyšším odborném a jiném vzd lávání [online]. [cit. 2016-12-05]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/uploads/skolsky_zakon.pdf 36 METODICKÝ POKYN MINISTRYN  ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A T LOVÝCHOVY K VZD LÁVÁNÍ ŽÁK  SE 

SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ NEBO CHOVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy České republiky. [online]. [cit. 2016-12-19]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicky-pokyn-ministryne-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-vzdelavani-zaku-se-specifickymi-poruchami-uceni-nebo-chovani 
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Pouze speciální pedagogové nebo pedagogičtí pracovníci mohou poskytovat speciální výuku, 
jelikož prošli speciálním programem, který zast ešuje ministerstvo. 
Vzd lávání žáka se speciálními vzd lávacími pot ebami se ídí jeho vypracovaným individuálním vzd lávacím plánem (dále jen IVP), kde jsou stanoveny podmínky pr b hu 

vzd lávání.  editel školy by m l zvyšovat p ipravenost pedagog  pro práci se žáky se SVP a dodržovat postupy dané v individuálním plánu. Žák má právo na využívání kompenzačních pom cek, které jsou v souladu s jeho IVP. Každý žák má individuální p ístup a stanovené pedagogické postupy, týkající se pracovního tempa, rozsahu učiva a hodnocení či klasifikace učiva.  V další části pokynu se píše o žácích, kte í se vzd lávají ve speciálních základních školách 
nebo specializovaných t ídách. V t chto t ídách se vyučují 2 hodiny týdn  speciální výuky 

sociálních dovedností, p i kterých se zam ují na tlumení hyperaktivity, impulzivity, na 
nácvik relaxačních technik a dalších pot ebných dovedností, které odpovídají konkrétním 

vzd lávacím pot ebám žáka.   Po celou dobu výuky školy p ihlíží k postižení. Poradenské za ízení určuje pr b h p íjímacího 

ízení nebo záv rečných zkoušek.  V další části metodologického pokynu se dozvídáme o hodnocení a klasifikaci žák  se SVP. 
Žáci jsou hodnoceni a klasifikováni na základ  jejich postižení. Na základní škole, kde má 
žák povinnou školní docházku, je vhodné hodnotit žáka písemn . Tzn. popisovat a hodnotit 
jevy, které žák zvládl, nebo z ídit bodové ohodnocení. Pedagog by také m l ostatním žák m 

vysv tlit podstatu hodnocení žáka a jeho individuální p ístup k n mu.   V p edposlední části pokynu jsou informace o vyšet ení a diagnostice žák  se specifickými 

poruchami chování i učení. Poruchy zjiš uje pedagogicko- psychologická poradna. Vyšet ení 

žáka obsahuje test inteligence odpovídající jeho v ku, zkoušky pam ti a sluchového vnímání, 
zkoušky z čtení, psaní a počítání.  Diagnostiku provádí pedagogicko- psychologická poradna a je to soubor více vyšet ení. 
Poradna nebo škola poté zajištují pravidelnou a individuální péči. Sledují pokroky, pr b h 
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vzd lávání, provádí pravidelné vyšet ení a spolupracují s rodiči a pedagogy.37  2.4 Speciální vzdělávání 
Pro žáky se speciálními vzd lávacími pot ebami je určeno speciální vzd lávání. Speciální 

vzd lávací pot eby zjiš uje školské poradenské za ízení a poté je žák za azen do speciálního vzd lávání. Vzd lávání se také poskytuje žák m, kte í p icházejí ze škol z ízených p i 

školských za ízeních pro výkon ústavní péče, výchovy nebo z d tských domov . 
Speciální vzd lávání vymezuje zákon č.561/2004 Sb., kde nalezneme speciální vzd lávací 

pot eby žak  a další možnosti vzd lávání.  V současné dob  máme čty i formy speciálního vzd lávání: 38  Individuální integrace: vzd lávání žáka v b žné škole hlavního vzd lávacího proudu nebo 

ve speciálních školách určených pro žáky s jiným druhem postižení.39 Pro vzd lávání žáka je vždy rozhodující vyjád ení rodič . V tšinou jsou žáci integrování 

vzd láváni podle IVP. Zpravidla je dít  za azené do školy, která je nejblíže jeho bydlišti.40  Skupinová integrace: probíhá ve speciálních t ídách, které jsou z izovány pro žáky se 

zdravotním postižením ve školách hlavního vzd lávacího proudu. V tomto typu integrace se 

žáci mohou v n kterých vyučovacích p edm tech vzd lávat společn  s ostatními žáky školy a 

v rámci svých možností jsou zapojeni do všech aktivit mimo vyučování.41 Pro žáky m že být                                                   37 METODICKÝ POKYN MINISTRYN  ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A T LOVÝCHOVY K VZD LÁVÁNÍ ŽÁK  SE 

SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ NEBO CHOVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy České republiky. [online]. [cit. 2016-12-19]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicky-pokyn-ministryne-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-vzdelavani-zaku-se-specifickymi-poruchami-uceni-nebo-chovani 38 FISCHER, Slavomil. Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, 

psychické a sociální: učebnice pro studenty učitelství. Praha: Triton, 2014. ISBN 978-80-7387-792-7. 39ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. Vyd. 12. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0875-4. 40 LECHTA, Viktor, ed. Základy inkluzivní pedagogiky: dít  s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-679-7. 41 Ministerstvo kolství, mládeže a tělovýchovy České republiky.: kolský zákon Zákon č. 561/2004 Sb. [online]. [cit. 2017-02-28]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/ 
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také výhodou, že jsou ve t íd  s d tmi, které jsou ve stejné situaci.42  
Vzd lávání ve speciální škole: tento typ je kombinace p edešlých dvou typ . Škola je 
z ízená pro žáky s postižením, má upravený vzd lávací program a poskytuje velké množství 

podp rných služeb.43  
Žáci se SVP se mohou vzd lávat ve škole, kde je vzd lávací program upravený p esn  pro n . Jedná se o program, který odpovídá jejich speciálním pot ebám. K za azení žáka do jedné z uvedených skupin je nutný souhlas zákonného zástupce dít te.   
Za azování žáka se zdravotním postižením do školy eší školský zákon v následujících ustanoveních:  
„Zařazení žáka řeší školský zákon v § 36 odst. 5 a odst. 7 je řešena povinnost ředitele 

spádové školy (základní škola zřízená obcí, v níž má žák místo trvalého pobytu) přednostn  

přijmout k základnímu vzd lávání žáky s místem trvalého pobytu a žáky umíst né v tomto 

obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském 

zařízení pro preventivn  výchovnou péči“  
„Převedení žáka do vzd lávacího programu základního vzd lávání pro žáky se zdravotním 
postižením nebo do vzd lávacího programu základní školy speciální provádí na základ  

možnosti § 49 odst. 2 školského zákona ředitel školy“.44  
Speciálních škol v české republice m žeme najít mnoho, v nující se vzd láváním d tí a žák  se zdravotním postižením. Speciální školy jsou člen ny dle druhu handicapu.   V současné dob , m žeme pozorovat tyto základní možnosti péče:                                                   42 LECHTA, Viktor, ed. Základy inkluzivní pedagogiky: dít  s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-679-7. 43 FISCHER, Slavomil. Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, 

psychické a sociální: učebnice pro studenty učitelství. Praha: Triton, 2014. ISBN 978-80-7387-792-7. 44Portál veřejné správy: Občan: Speciální vzd lávání [online]. [cit. 2017-02-28]. Dostupné z: https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/199/4597.html#obsah 
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 individuální péče provád ná v rámci vyučování učitelem kmenové t ídy-  péče se používá u mírn  závažných poruch. Žák m že být do t ídy základní školy integrován i tehdy, je-li porucha t žšího stupn . 
 individuální péče provád ná učitelem, který je absolventem speciálního 

vzd lávání- tuto péči m že zajištovat i speciální pedagog, který vede r zné dyslektické kroužky a je v kontaktu s poradenským pracovišt m. 
 t ídy individuální péče- do této t ídy žák dochází v tšinou na český jazyk a poté se vrací zp t do své kmenové 

t ídy. Tuto péči poskytuje speciální pedagog. 
 cestující učitel- je pracovník PPP nebo SPC. Dochází do školy a v pr b hu vyučování provádí 

reedukační péči, kterou zajištuje i mimo vyučování. 
 specializované t ídy pro žáky s poruchami učení - tyto t ídy navšt vuje menší počet žák  a výuku realizuje speciální pedagog. 

Péče probíhá v pr b hu celého vzd lávacího procesu. Jsou vhodné pro žáky s pr m rnými a podpr m rnými intelektovými schopnostmi. 
 speciální školy pro žáky s poruchami učení- V České republice se nachází p ibližn  10 takových škol. Žák má zajišt nou 

individuální péči a stará se o n j tým odborník  
 d tské psychiatrické léčebny- v t chto t ídách jsou vzd láváni žáci s t žkým stupn m postižení. 
 individuální a skupinová péče- 

se využívá v PPP, SPC a st edisku výchovné péče. Této péče se zúčast ují i rodiče.45   2.5 Podmínky inkluzivního vzdělávání  
Škola, která se chystá stát inkluzivní školou, musí splnit adu podmínek a p izp sobit se 

žák m a jejich pot ebám. D ležité je, aby škola m la dostatečné vybavení a pom cky pro 

žáky se speciálními vzd lávacími pot ebami a také bezbariérovou dostupnost pro t lesn                                                    45 FISCHER, Slavomil a Ji í ŠKODA. Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním 
znevýhodn ním. Praha: Triton, 2008. ISBN 978-80-7387-014-0. 



 

27  

postižené. Hlavní je, aby m la kvalitní a vyškolené pedagogy. 
Inkluzivní vzd lávání nemusí na školách fungovat, v tšinou za to m že malá informovanost 

pedagog . Proto je d ležité, aby se neustále sebevzd lávali.  
Hlavní cílem inkluze je vytvo it takové prost edí, kde se budou setkávat učitelé, žáci a rodiče s cílem vzájemného vzd lávání. Takto to zatím bohužel v České republice na mnoha školách nefunguje.  
Mezi podmínky, které musí škola splnit, aby mohla fungovat jako inkluzivní, pat í:  organizační podmínky: pro tyto podmínky je d ležité, aby se pedagogický sbor a vedení 

školy opakovan  sešly a určily si společné cíle. Také by m ly diskutovat nad problematikou inkluze. Vedení školy musí také nastavit zm ny v klasickém režimu a m lo by p ijímat 

žádosti o asistenta pedagoga.  prostorové a materiální podmínky: jedná se o zm ny jako je zp ístupn ní celé školy, 
v tšinou pro t lesn  postižené. Často znamená rekonstrukci školy. Dále se musí vybavit t ídy 

speciálními pom ckami, upravit WC atd.  personální podmínky: pro žáky se SVP je nutné kvalitní personál, který bude disponovat odpovídajícími dovednostmi. Mezi kvalifikovaný personál pat í výchovný poradce, školní psycholog, asistent pedagoga nebo osobní asistent. V inkluzivním vzd lávání tito pracovníci hrají hlavní roli.  sociální podmínky: inkluze zahrnuje žáky, pedagogy, vedení školy, ale také rodiče. 

Znevýhodn ný žák by m l být respektován a zapojován do výuky stejn  jako ostatní žáci, aby nebyl mimo kolektiv. D ležité je, aby probíhala komunikace s rodiči. Pedagog by se m l 

snažit zapojit žáky do aktivit školy a využívat jejich nápad .46  
                                                  46 VALENTA, Milan a Petr PETRÁŠ. Metodika práce se žákem s mentálním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3311-0. 
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2.5.1 IVP- Individuální vzdělávací plán   
Individuální vzd lávací plán je smlouva mezi rodiči dít te, vyučujícími a vedením školy 

vypracovaná pro určitý p edm t nebo okruh p edm t , stanovující podmínky výuky a 
hodnocení žáka se specifickou poruchou učení. Žáci se SVP v b žných školách se vzd lávají podle IVP. 47  
„Individuální vzd lávací plán je závazným dokumentem pro zajišt ní speciálních vzd lávacích 

potřeb žáka a je součástí jeho dokumentace. Za zpracování individuálního vzd lávacího plánu 

odpovídá ředitel školy a vypracovává se ve spolupráci se školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem“.(Fischer a kol, 2014, str. 50)  
Žáci, kte í mají speciální vzd lávací pot eby, jsou vzd láváni podle individuálního 
vzd lávacího plánu. IVP m žeme najít v § 18 zákona 561/2004 Sb. Zde nalezneme, komu je 
určen a v § 6 vyhlášky 73/2005 Sb. lze nalézt obsah IVP.48  
Individuální plán se vypracovává na základ  školského poradenského za ízení, v tšinou pro 

žáky integrované. IVP vypracovává škola s pomocí poradenského za ízení, což je pedagogicko-psychologická poradna nebo speciáln  pedagogická centra. Plán musí být vypracován p ed nástupem dít te do školy nebo v pr b hu roku, kdy se zjistí žákovi speciální 

pot eby- maximáln  do t í m síc  od začátku školního roku. B hem roku m že docházet k jeho zm nám, protože dvakrát ročn  se kontroluje pln ní cíl  a postup .49 Plán je vhodný 
pro žáky se SVP, protože mohou pracovat podle svých schopností a pot eb. Každý žák má své 
tempo učebního plánu.  Plán nehledá pro žáka n jakou úlevu, ale snaží se najít úrove , která 

bude integrovanému žákovi vyhovovat. Individuální plán má dva pohledy zkoumání. První z nich zkoumá obsah vzd lávání, metody a postupy. Druhý pohled se snaží omezit p íznaky a obtíže.                                                   47 VALENTA, Milan a Petr PETRÁŠ. Metodika práce se žákem s mentálním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3311-0. 48 VALENTA, Milan a Petr PETRÁŠ. Metodika práce se žákem s mentálním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3311-0. 49 LECHTA, Viktor, ed. Základy inkluzivní pedagogiky: dít  s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-679-7. 
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Individuální plán se skládá z:   
obecných údaj : tato část obsahuje informace o žákovi jako je jméno, p íjmení, bydlišt , 

narození, název t ídy, školní rok, ale také dokumenty ohledn  IVP.50  odborného stanoviska: stanoviska se d lí na dv  skupiny.  
První skupina je Pedagogická diagnostika, kde m žeme najít zprávu ze školy o žákovi s IVP. Popisují se zde jeho komunikační dovednosti, snaha pracovat, aktivita, vztah k d tem a 

dosp lým, vazba na rodinu, vysp lost, impulzivita a mnoho dalšího.  Druhá skupina se nazývá Speciáln -pedagogická a psychologická diagnostika. Zde nalezneme 
informace o školském poradenském za ízení, kdy a kde bylo vyšet ení provedeno a výsledky 

vyšet ení.51  doporučení: jsou zde údaje o rozvržení výuky, pot eby, pom cky pro žáka. Obsahuje popis a formy práce se žákem a osoby podílející se na vzd lávání žáka.52  osoby zodpov dné za pln ní IVP: uvádí se jména pedagogických pracovník , kte í by m li 

dodržovat IVP- vedení školy, výchovný poradce, t ídní učitel, speciální pedagog, psycholog a zákonný zástupce.  vlastního individuálního vzd lávacího plánu, který je vypracován pro jednotlivé 
p edm ty: obsahuje formy, metody, postupy vzd lávání a také časový rozvrh a zp soby hodnocení.   Na konci IVP jsou vždy podpisy osob, které jsou zodpov dné za vzd lávání žáka.53                                                   50 UZLOVÁ, Iva. Asistence lidem s postižením a znevýhodn ním: praktický pr vodce pro osobní a pedagogické asistenty. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-764-0. 51  VALENTA, Milan a Petr PETRÁŠ. Metodika práce se žákem s mentálním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3311-0. 52 UZLOVÁ, Iva. Asistence lidem s postižením a znevýhodn ním: praktický pr vodce pro osobní a pedagogické asistenty. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-764-0. 53 VALENTA, Milan a Petr PETRÁŠ. Metodika práce se žákem s mentálním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3311-0. 
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Formulá  IVP p ikládám v P íloze č. 1.  2.5.2 Asistent pedagoga   Asistent pedagoga je d ležitou částí inkluzivní školy. Jeho činností je pomoc p i vzd lávání 

žák  se SVP. Je za azen ve t íd , kde je žák se SVP. Asistent pracuje spolu s t ídním učitelem a pomáhá mu s pr b hem výuky. Pomáhat m že v mate ské škole, základní škole, st ední 

škole a vyšších odborných školách, kde se vzd lává integrovaný žák.54  
„Asistent pedagoga představuje novou podp rnou službu v resortu MŠMT, která umožňuje 

žák m se speciálními vzd lávacími potřebami kvalitn jší vzd lávání, lepší uplatn ní na trhu 

práce a významné zlepšení kvality života u osob s t žkými formami zdravotního postižení.“ (Valenta a kol, 2012, s. 7)  
Hlavním cílem asistenta je zapojit integrované dít  do b žné školy.  
Pro vzd lávání žák  se SVP máme t i druhy asistent : 1. pro žáky se sociálním znevýhodn ním 2. pro žáky se zdravotním postižením nebo znevýhodn ním 3. pro žáky mimo ádn  nadané 55  2.5.2.1 Role asistenta  Asistent má funkci pomocného učitele. Pomáhá dít ti p ekonat bariéry a jeho problémy s učením.56                                                   54 VALENTA, Milan a Petr PETRÁŠ. Metodika práce se žákem s mentálním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3311-0. 55 VALENTA, Milan a Petr PETRÁŠ. Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s mentálním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3380-6. 56 LECHTA, Viktor, ed. Základy inkluzivní pedagogiky: dít  s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-679-7. 
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Spolupracuje s t ídním učitelem a pomáhá mu s klidným, plynulým pr b hem výuka pomáhá 
integrovanému dít ti s výukou. Jeho role je velmi d ležitá pro inkluzivní vzd lávání.   
Mezi hlavní činnosti asistenta pedagoga pat í:  

 pomoc t ídním učitel m se vzd láváním a komunikací s rodiči a žáky 
 pomoc žák m s rychlejším p izp sobením se školnímu prost edí 
 pomoc žák m s výukou a p ípravou 
 pomoc žák m s pohybem b hem vyučování a na akcích. V tšinou se jedná o žáky se 

zdravotním postižením.57   
Nápl  práce asistenta se ídí pot ebami žáka: 

 asistent pedagoga bývá ve t íd  po celou dobu výuky, p ípadn  podle pot eby 
 pomáhá žákovi s p esuny po budov  
 m l by se ídit pokyny učitele a pracovat i s ostatními d tmi 
 pomáhá vytvo it IVP 
 snaží se komunikovat s rodiči a seznamovat je se vzd láváním 
 dochází na seminá e a zúčast uje se kurz  pro sebevzd lávání 
 musí znát IVP žáka a pracovat s ním  Zpravidla má nápl  práce asistent  na starost daná škola.58   2.5.2.2 Legislativní vymezení asistenta pedagoga Asistent pedagoga je pedagogický pracovník a tím spadá do školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících.                                                    57 N MEC, Zbyn k, Klára ŠIMÁČKOVÁ-LAURENČÍKOVÁ a Vanda HÁJKOVÁ. Asistent pedagoga v inkluzivní škole. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-712-0. 58 UZLOVÁ, Iva. Asistence lidem s postižením a znevýhodn ním: praktický pr vodce pro osobní a pedagogické asistenty. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-764-0. 
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Vše začíná tehdy, kdy se v b žné škole chce vzd lávat žák s diagnostikovanými SVP a pak 
editel školy zam stná asistenta pedagoga podle zákona č.561/2004 Sb. o p edškolním, 

základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání a vyhlášky č.73/2005 Sb. o 

vzd lávání d tí, žák , student  se speciálními vzd lávacími pot ebami a d tí, žák , student  

mimo ádn  nadaných, ve zn ní pozd jších p edpis .  
Nápl  práce asistenta pedagoga, m žeme nalézt v zákon  563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.    Tento zákon rozd luje funkci asistenta pedagoga na dva typy:  

 asistent pedagoga, který vykonává p ímou pedagogickou činnost ve t íd , ve které se 
vzd lávají d ti nebo žáci se speciálními vzd lávacími pot ebami. Asistent pedagoga tohoto typu by m l mít alespo  st edoškolské vzd lávání s maturitou nebo kurz pro asistenty, který po ádá škola nebo za ízení, kde pracuje.  

 asistenta pedagoga, který vykonává p ímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích. K této funkci mu postačí základní vzd lání, výuční list nebo kurz pro asistenty.  
Nejnižším vzd láním pro funkci asistenta pedagoga je základní vzd lání s kurzem pro asistenty. Nejvyšším stupn m je vysokoškolské vzd lání s pedagogickým 
zam ením.59                                                     59 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy České republiky.: Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících [online]. [cit. 2016-12-30]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-zari      

http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-zari
http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-zari
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 3 Cíle a metodologie výzkumné části práce 
Cílem mého výzkumu je zjistit názory pedagog  i rodič  na podmínky a kvalitu inkluzivního 

vzd lávání na vybrané ZŠ. Dalším cílem je zhodnotit chování a výsledky integrovaných žák  

se SVP na téže škole.  
Výzkum jsem provád la na ZŠ T. G. Masaryka v Sušici, která se ješt  skládá ze ZŠ 

Komenského a ZŠ speciální a praktické. 
Abych dosáhla výše uvedených cíl , vybrala jsem si dv  metody sb ru dat. Metodu 

dotazníkového šet ení a také standardizované rozhovory.  Metodou mého výzkumu jsou standardizované rozhovory s učiteli a asistenty pedagoga 

vyučující na této škole. Rozhovory jsem provád la o volných hodinách pedagog  v jejich 
kabinetu. P ed zahájením rozhovoru jsem respondenty obeznámila s tím, že jejich odpov di a informace budou anonymní. Rozhovory obsahují 11 otázek s asistenty pedagoga a 14 otázek s učiteli.   
Dotazníkové šet ení, které jsem provád la s rodiči žák  se speciáln  vzd lávacími pot ebami, 

vzd lávající se na téže základní škole, které jsem oslovila ve škole, kdy si p icházeli pro své 

d ti.  Rodič m jsem rozdala 10 dotazník  a z tohoto počtu se mi vrátilo 7 vypln ných. 

Dotazník se skládá ze 14 otázek. Jedná se o 5 uzav ených, 7 otázek otev ených a 2 

polootev ené. P i sestavování dotazníku, jsem vycházela p edevším z hlavního cíle své práce.   
Cílovou skupinou výzkumu byli rodiče d tí se SVP, učitelé a asistenti pedagoga, kte í jsou ze 

stejných ročník  a spolupracují spolu. 
Mého výzkumu se zúčastnilo 7 rodič , 6 asistent  a 6 učitel .      
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4 Analýza rozhovorů 
Celé zn ní otázek rozhovor  uvádím v p ílohové části č. 3.  4.1 Rozhovory s asistenty pedagoga   Otázka č. 1 Jaké máte nejvyšší dosažené vzd lání? 
Respondent č. 1 „Mé nejvyšší dosažené vzd lání je středoškolské“. 
Respondent č. 2 „Mám vysokoškolské vzd lání“. 
Respondent č. 3 „Tak moje dosažené vzd lání je vysokoškolské. Jsem vystudovaná učitelka“. Respondent č. 4 „Mám vystudovanou střední pedagogickou školu“. 
Respondent č. 5 „Mám vystudovanou střední školu v Sušici“. 
Respondent č. 6„Mám pouze střední odborné učilišt  a vím, že moje vzd lání, není 

dostatečné“.  
Otázka č. 2 Popište konkrétn , co je náplní Vaší práce? 
Respondent č. 1 „Moje práce spočívá v individuálním přístupu k žákovi s d tským autismem, 

dyslexií, dysgrafií a dysortografií“. 
Respondent č. 2 „Individuální přístup v rámci třídy a výuky. V tšinou se snažím, aby žáci 

pracovali sami, ale případ  nepochopení zadání nebo kontroly pomáhám všem“. 
Respondent č. 3 „Tak náplní mé práce je pomáhat sluchov  postižené žákyni ke, které jsem 

přid lena, ale i ostatním slabším žák m. Jinak také pomáhám pedagogovi s přípravou na výuku a komunikuji s rodiči d tí“. 
Respondent č. 4 „Má náplň je pomáhat všem d tem ve tříd , dohlížím na to, aby všichni 

porozum li zadání, a doprovázím žáka po škole nebo na akce mimo školu“. 
Respondent č. 5 „Komunikuji s rodiči d tí, pomáhám učitel m s přípravou výuky a v nuji se 

všem d tem ve tříd “. 
Respondent č. 6 „V tšinu času se v nuji jen žákovi, který to potřebuje, ale pokud je potřeba, 

v nuji se i ostatním žák m ve tříd . Také komunikuji s jeho rodiči, pomáhám mu se zápisem 

do notýsku, co má trénovat nebo co má za úkol“.  Shrnutí: Odpov di dotazovaných respondent  se ve v tšin  poskytnutých informací shodovaly. Nap . v tom, že nápl  práce asistenta spočívá v pomoci a podpo e u všech d tí  ve 
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t íd , nejen u d tí se SVP, v komunikaci s rodiči d tí a s pomocí  t ídním učitel m s p ípravou 
výuky. Mnozí lidé se domnívají, že nápl  práce asistenta pedagoga spočívá pouze v nápomoci 

u d tí se SVP, tyto odpov di jasn  dokazují, že pomoc od asistenta pedagoga využívají 

všechny d ti bez ohledu na to, jestli trpí n jakou poruchou učení či nikoli.   
Otázka č. 3 Jaké SVP, má žák, se kterým pravideln  pracujete? 
Respondent č. 1 „Tak já pravideln  pracuji s d tmi, kteří mají ADHD“. 
Respondent č. 2 „ V nuji se žákovi, který trpí autismem“. 
Respondent č. 3 „ Pracuji s dívkou, která má t žkou sluchovou vadou“. 
Respondent č. 4 „ Tak nejčast ji pracuji s žákem s ADHD“. 
Respondent č. 5 „ V nuji se žákovi s autismem“. 
Respondent č. 6 „ Žák, kterému se nejčast ji v nuju má ADHD a ADD“.   Shrnutí: Zde respondenti sd lovali, s jakými konkrétními druhy SVP pracují.  V mnoha 
publikacích o SVP se uvádí, že nejčast jší vyskytující poruchou učení bývá hyperaktivita 

spojená s poruchou pozornosti tzv. (ADHD) či pouze porucha pozornosti (ADD). O tom se 

také m žeme p esv dčit u odpov dí v otázce číslo. 3. Mezi dalšími uvád nými poruchami se 

vyskytoval autismus a v jedné odpov di se dokonce vyskytovala t žká sluchová vada, která 

není uvád ná až tak v hojném počtu jako p edešlé zmi ované vady.   
Otázka č. 4 Pomáháte učiteli i p i výuce ostatních žák ? 
Respondent č. 1 „ Ano, jsem k ruce jak žák m se SVP tak žák m ostatním“. 
Respondent č. 2 „Ano, pomáhám i ostatním žák m ve tříd “. 
Respondent č. 3 „Jsem nápomocí všem žák m, ale spíše se v nuji jen žákyni se sluchovým 

postižením, které stačí, jen když vedle ní sedím a ihned si je jist jší“. 
Respondent č. 4 „Ano, pomáhám úpln  všem, kdo potřebuje a samozřejm  i učiteli “. 
Respondent č. 5 „Ano, pomáhám jak žák m se SVP, tak d tem šikovným, kteří jen popřípad  

nerozumí zadanému úkolu“. 
Respondent č. 6 „Jak kdy, v tšinou se ale v nuji jen žákovi, ke kterému jsem přid lena“.  Shrnutí: Tato otázka spočívá tém  ve shod  všech dotazovaných respondent . Zmi ovala jsem již ve druhé otázce, že lidé hledí na asistenty pedagoga jako na asistenty pro konkrétního 
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žáka s poruchou SVP. Respondent č. 3 potvrdil, že asistent pedagoga se primárn  zam uje na 

daného žáka s poruchou SVP, ale je nápomocný všem žák m ve t íd . N kdy je možné, že 

asistent se pln  v nuje žáku, který vyložen   pomoc pot ebuje. Viz odpov ď respondenta č. 6  
Otázka č. 5 Podílíte se na sestavování IVP? 
Všichni dotazovaní asistenti pedagoga, uvedli že, na vypracování IVP se nepodílejí. 
Uvád jí, že „IVP vypracovává pouze třídní učitel, rodič, PPP a popřípad  výchovný 

poradce“.   Otázka č. 6 Jaké speciální výchovn  vzd lávací metody a učební pom cky p i výuce 
používáte? 
Respondent č. 1 „Já používám r zné didaktické pom cky a také relaxační a uklidňující“. 
Respondent č. 2 „Tak jako pom cky používáme r zné tabulky s vyjmenovanými slovy, 
převody jednotek a násobilkou, které má každý žák se SVP na lavici“. 
Respondent č. 3 „Při práci využíváme sluchadla a řídíme se podle IVP“. 
Respondent č. 4 „Žáka se především snažím n jak zaujmout a proto využívám svých 

vyrobených učebních pom cek“. Respondent č. 5 „Pro práci využíváme programy na interaktivní tabuli, počítadla, tabulky a 
r zné uklidňující metody“. 
Respondent č. 6 „ Používám r zné relaxační a uklidňovací metody“.  Shrnutí: Nejčast ji zmi ované vzd lávací metody a učební pom cky jsou relaxační, 

uklid ující a didaktické pom cky. Jako další pom cky využívají r zné pomocné tabulky, 

které má žák se SVP p iložené na lavici a programy na interaktivní tabuli.   
Otázka č. 7 Uveďte p íklady akreditovaných vzd lávacích kurz  pro práci s žáky se 

SVP, pokud jste n jaké absolvovala? 
Respondent č. 1 „Zúčastnila jsem se kurzu na asistenta pedagoga“. 
Respondent č. 2 „Při studiu na Vysoké škole, jsem si ud lala kurz asistenta pedagoga, 

osobního pedagoga a také kurz patologických jev  d tí a mládeže“. Respondent č. 3 „Absolvovala jsem pedagogické minimum, při studiu pedagogické fakulty“. 
Respondent č. 4 „Mám kurz asistenta pedagoga“. 
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Respondent č. 5 „Mám kurz asistenta pedagoga a také jsem absolvovala kurz pro pedagoga 

volného času“. 
Respondent č. 6 „Minulý rok jsem d lala kurz na asistenta pedagoga“.   Shrnutí: Touto otázkou jsem cht la zjistit, zda asistenti pedagoga, kte í pracují na téže škole 

a nemají p edchozí vzd lání pedagogického sm ru, mají alespo  kurz asistenta. Odpov di v 

této otázce m  p íjemn  pot šily.  Skoro Každý z dotazovaných prošel kurzem  na asistenta 
pedagoga. P íjemné je slyšet i informace, kdy se n kte í z asistent  vzd lávali dál nap . 

kurzem související s patologickými jevy u d tí a mládeže.  Otázka č. 8 S jakými obtížemi že p i výuce nejčast ji potkáváte a co je na Vaší práci 

nejt žší? 
Respondent č. 1 „Tak nejčast ji se setkám s tím, že žák odmítá pracovat a má agresivní 

chování. Ze začátku při n jakém upozorn ní m  kopal a štípal. Nyní už jsme si na sebe zvykli 
a přehnaná agresivita docela pominula. N kdy je také opravdu t žké s žákem celkov  vyjít. Je 

hodn  náladový a jeho projevy chování se často m ní“. 
Respondent č. 2 „Hlavním problémem je že žák, ne vždy má chuť pracovat, takže to chce 

hodn  trp livosti a žáka neustále popostrkovat k práci. Pro m  je asi nejt žší ta psychická 

zát ž. Neustále musím n co opakovat nebo ho na n co upozorňovat“. 
Respondent č. 3 „S žákyní, kterou nejčast ji pracuji, nejsou tém ř žádné obtíže. Žákyn  je samostatná, ale nejistá a potřebuje, aby u ní n kdo sed l a ujišťoval jí, že má vše dobře. 

Práce m  velice naplňuj a nikdy jsem se nesetkala s obtížemi s žákyní, které se v nuji. Je velice samostatná“. 
Respondent č. 4 „Tak nejv tší obtíž vidím v tom, že žák neustále vyrušuje, vykřikuje, má 

velkou potřebu pořád si s n čím hrát nebo se pohybovat, má časté záchvaty vzteku a zklidnit ho dá opravdu velkou práci. Nejt žší je asi udržet jeho pozornost, chce to také hodn  

trp livosti a být neustále ve střehu“. 
Respondent č. 5 „Častými obtížemi jsou udržet pozornost dít te, udržet minimální hladinu hluku, neustále ho uklidňovat a nedostatečná spolupráce s rodičem. Tato práce je podle m  

psychicky náročná a n kdy až vyčerpávající“. 
Respondent č. 6 „Žák je často agresivní jak ke mn , tak na své spolužáky. Má záchvaty 
vzteku, kdy to dochází až tak daleko že ničí pom cky a hází je okolo sebe. Myslím si, že 

nejt žší je vlastn  udržet pozornost žáka aby nevyrušoval ostatní“. 
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 Shrnutí: Touto otázkou jsem se dozv d la, jaké nejčast jší obtíže a problémy se ve výuce objevují. Asistenti jako velkou obtíž vidí, časté agresivní záchvaty, neschopnost žáka udržet 

pozornost, vyrušování ostatních žák  ve t íd  a nechu  ke vzd lávání. Pouze jeden asistent 
uvedl, že s žádnými obtížemi se doposud nesetkal, protože žákyn  se, kterou pracuje, je velice samostatná. Asistenti u této otázky, také zmi ovali velice d ležité vlastnosti, které by m l 

asistent mít a to trp livost, výdrž, a být odolný psychickým zát žím.  
Otázka č. 9 Jste spokojena s finančním ohodnocením Vaší práce? 
Respondent č. 1 „Ano, jsem spokojena s ohodnocením“. 
Respondent č. 2 „Finanční ohodnocení mi nepřijde moc adekvátní, jelikož tato práce je 

opravdu psychicky náročná“. 
Respondent č. 3 „Myslím si, že na to co d lám, není práce dostatečn  ohodnocena“. 
Respondent č. 4 „Ano jsem spokojena, ale klidn  bych zvýšení finančního ohodnocení 

přivítala“. 
Respondent č. 5 „Ano, jsem spokojená myslím si, že peníze odpovídají mé pozici“. 
Respondent č. 6 „Já jsem spokojená, při nástupu na tuto pozici jsem s tím počítala“.  Shrnutí: Spokojeni s finančním ohodnocením jsou 4 asistenti pedagoga, kte í uvád li, že peníze naprosto odpovídají jejich pozici a jeden z nich by klidn  dokonce zvýšení finančního 

ohodnocení p ivítal. Ostatní dva asistenti s ohodnocením nejsou v bec spokojeni, myslí si, že 

jsou nedocen ny, protože práce je opravdu velice náročná. Z t chto odpov dí mám smíšené 

pocity. S odpov ďmi, že n komu finanční stránka v této pozici vyhovuje a n komu zase 

nikoli a očekává p ípadné zvýšení, jsem do jisté míry počítala   
Otázka č. 10 Jak hodnotíte spolupráci rodič  a školy? 
Respondent č. 1 „S rodiči je spolupráce skv lá, jsme neustále v kontaktu. Jen škoda, že 

takováto spolupráce není se všemi rodiči“. 
Respondent č. 2 „V kontaktu s rodiči jsem velmi často, konzultuji s nimi veškeré problémy, 

připomínky a úsp chy. Rodiče jsou, velmi zodpov dní pro své dít  cht jí to nejlepší“. 
Respondent č. 3 „Spolupráci hodnotím velice kladn . Komunikujeme pomocí zpráv nebo 

emailu, jelikož oba rodiče jsou neslyšící. Rodiče mají o své dít  velký zájem a tak je vše bez 
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problému“. 
Respondent č. 4 „Myslím si, že spolupráce rodič  a školy b hem roku není dostatečná. 

Rodiče nemají moc zájem a ani je nezajímají výsledky jejich dít te“. 
Respondent č. 5 „No tak zájem o dít  není dostatečný, rodiče si veškeré informace zjišťují až 

při třídních sch zkách nebo až když si je zavoláme do školy“. 
Respondent č. 6 „Tak spolupráce je naprosto super. S rodiči konzultuji veškeré postupy, 

pokroky, a další potřebné v ci. Kdykoliv je n jaký problém nebo n co potřeba jsou k ruce“.  Shrnutí: Tato otázka vypovídá o tom, že spolupráce rodič  a školy je vícemén  kladná. 4 

asistenti uvedli, že spolupráce je vynikající a je vid t, že rodiče mají o své d ti velký zájem. Pouze dva dotazovaní p iznali, že spolupráce není v bec dostatečná, rodiče se o výsledky 

dít te moc nezajímají a p icházejí do školy, až když si je zavolají. Myslím si, že spolupráce 

rodič  a školy je velice d ležitá, co se týká efektivity vzd lávacího procesu.   Otázka č. 11 Myslíte si, že inkluze má pro žáky se SVP pozitivní nebo negativní p ínos? 
Sv j názor zd vodn te.  
Respondent č. 1 „Tak určit , to má jak pozitivní tak negativní přínos. Jako pozitivum vidím 

to, že integrovaný žák je zařazen do kolektivu, navazuje vztahy a je si rovný se všemi ostatními 

žaky A nevýhoda je velký počet žák  ve tříd “. 
Respondent č. 2 „Já si myslím, že inkluze docela pozitivní přínos, kolektiv spolužák  je pro 

dít  s poruchou přínosný. Žák se hodn  učí nápodobou, okoukává jak chování tak si rozšiřuje 

slovní zásobu“. 
Respondent č. 3 „Tak spíše pozitivní, žákyni se sluchovým postižením, které se v nuji je ve 

třídním kolektivu velice oblíbená. Spolužáci jsou pro ni velkou motivací. Díky tomu si také 

rozšiřuje slovní zásobu“. 
Respondent č. 4 „Inkluze je přínosem pouze pro žáky s menším postižením. Myslím si, že 

pokud má žák poruch více nebo závažn jší poruchu není přínosem ani pro jednu stranu. 

V tšinou se celá třída musí přizp sobovat dít ti s poruchou a zdraví žáci jsou často omezováni a je sníženo jejich tempo ve výuce“. 
Respondent č. 5 „Myslím si, že je to spíše negativní přínos jak pro d ti se SVP tak pro d ti 

intaktní. D ti s poruchami by byli spokojen jší v ZŠ Praktické a šikovné d ti nemohou 

pracovat, protože jsou hodn  často vyrušovány“. 



 

40  

Respondent č. 6 „Je to t žké, ale myslím si, že pozitivní. Žák se SVP, d lá v b žné škole mezi 

svými vrstevníky opravdu pokroky. Hodn  v cí totiž od spolužák  pochytí a snaží se jim 

vyrovnat“.   Shrnutí: Tato otázka je pro m  nejd ležit jší, kv li stanovenému cíli mé práce. Z rozhovoru vyplývá, že asistenti pedagoga považují inkluzi jako p ínos. K pozitivnímu 
p ínosu se p iklání 3 asistenti, kte í tvrdí, že d ti v b žné ZŠ d lají pokroky, učí se nápodobou 

a ostatní žáci jsou pro n  velkou motivací. Dva dotazovaní asistenti vidí v inkluzi jak 
pozitivum, tak negativum. Pouze jeden respondent p iznal, že inkluze má negativní p ínos pro 

žáky se SVP, protože si myslí, že žáci by byli spokojen jší v ZŠ praktické.  4.2 Rozhovory s učiteli 
Otázka č. 1 Jaké máte nejvyšší dosažené vzd lání? 
Respondent č. 1 „ Mé nejvyšší dosažené vzd lání je magisterské na ZČU v Plzni“. 
Respondent č. 2 „ Mám vystudovaný magisterský obor na pedagogické fakult  v Plzni“. 
Respondent č. 3 „ Mé dosažené vzd lání je vysokoškolské. Studovala jsem na pedagogické fakult  Univerzity Karlovy“.  
Respondent č. 4 „Mé vzd lání je vysokoškolské. Vystudovala jsem učitelství pro 1. Stupeň a 

také výchovné poradenství“. 
Respondent č. 5 „Vysokoškolské“ 
Respondent č. 6 „ Vystudovala jsem učitelství pro 1. Stupeň“.  
Otázka č. 2 Kolik let pracujete jako učitelka? 
Respondent č. 1 „Na této pozici pracuji už 21 let, předtím jsem p sobila 17 let v mateřské 

škole. Má celková praxe ve školství je 38 let“. 
Respondent č. 2 „ Pracuji tak už 35 let“. 
Respondent č. 3 „ Jako učitelka pracuji teprve 2 roky“. 
Respondent č. 4 „ Už 25 let pracuji jako učitelka v ZŠ“. 
Respondent č. 5 „Ve školství pracuji už 28 let“. 
Respondent č. 6 „ Moje celková praxe je 10let. Dříve jsem pracovala jako učitelka v mateřské škole po dobu 5 let a nyní jsem učitelka na ZŠ“.   
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Otázka č. 3 Jakou t ídu v letošním roce učíte? 
Respondent č. 1 „Letos učím 4. E“. 
Respondent č. 2 „V letošním roce učím 2. třídu“. 
Respondent č. 3 „Učím 5. Třídu“. 
Respondent č. 4 „Letos učím 3. třídu“. 
Respondent č. 5 „ 1. třídu“. 
Respondent č. 6 „Učím 1. třídu“.  
Otázka č. 4 Kolik žák  je ve t íd  celkem a kolik z nich má SVP.  
Respondent č. 1 „Ve tříd  mám celkov  17 žák  a z toho má jeden žák SVP“. 
Respondent č. 2 „ Třídu navšt vuje 22 žák  a 2 d ti mají SVP“. 
Respondent č. 3 „ Žák  ve tříd  je 24 a 5 žák  má SVP“. 
Respondent č. 4 „ Ve tříd  je 18 žák , z toho 5 má SVP“. 
Respondent č. 5 „ Mám ve tříd  24 žák  a jen jeden má SVP“. 
Respondent č. 6 „Ve tříd  mám 21 žák  a 2 mají SVP“.   
Otázka č. 5 Uveďte, jaké SVP mají. 
Respondent č. 1 „Žáci mají autismus, dyslexii a dysortografii“. 
Respondent č. 2 „ Mají autismus a poruchy pozornosti“. 
Respondent č. 3 „ Mají ADHD, dyslexii, dysortografii a poruchy chování“. 
Respondent č. 4 „ Snížené rozumové schopnosti, autismus, dyslexie, dysortografie, 
dysgrafie“. 
Respondent č. 5 „ T žká sluchová vada“. 
Respondent č. 6 „ ADHD a autismus“.  Shrnutí: Nejčast ji se učitelé ve své t íd  setkávají a SPU,ADD, autismem a ADHD 
Mezi dalšími uvád nými poruchami se vyskytoval autismus a v jedné odpov di se dokonce 

vyskytovala t žká sluchová vada, která není uvád ná až tak v hojném počtu jako p edešlé 

zmi ované vady.    
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Otázka č. 6 Uveďte, kolik d tí se SVP má zpracovaný IVP? 
Respondent č. 1 „Pouze jeden žák má vypracovaný IVP“. 
Respondent č. 2 „ Jen 1 žák se SVP má IVP“. 
Respondent č. 3 „ Zpracovaný IVP mají 2 žáci a 1 žák má plán pedagogické podpory“. 
Respondent č. 4 „ IVP mají 2 žáci a plán pedagogické podpory mají v mé tříd  také dva 

žáci“. 
Respondent č. 5 „ Vypracovaný IVP má u m  ve tříd  jeden žák“. 
Respondent č. 6 „ V mé tříd  mají 2 žáci IVP“.  Shrnutí: Z rozhovoru vyplynulo, že IVP není vypracován pro všechny žáky se SVP.  
Otázka č. 7 Využíváte p i výuce pomoc asistenta pedagoga, p ípadn  dalších odborník   
(školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce)? 
Respondent č. 1 „Při výuce využíváme pouze asistenta pedagoga“. 
Respondent č. 2 „Ano, využívám pomoc asistenta pedagoga“. 
Respondent č. 3 „Využívám pouze asistenta pedagoga, který mi je vždy po ruce, když ho 

potřebuji. M žu se na n j vždycky spolehnout“. 
Respondent č. 4 „K výuce využívám asistenta pedagoga, ale také výchovného poradce“. 
Respondent č. 5 „Pouze asistenta pedagoga, který mi pomáhá při výuce“. 
Respondent č. 6 „Při výuce mi je pomocnou rukou asistent pedagoga a také využívám pomoc 

výchovného poradce“.  Shrnutí: V t chto odpov dí se ukázalo, že učitelé nejvíce využívají podpory a pomoci od asistenta pedagoga.  Ve dvou p ípadech se učitelé obracejí i na výchovné poradce.  Podle 
mého názoru je u t žších vyskytovaných poruch lepší, promlouvat i s výchovnými poradci a jsem ráda, že to n kte í učitelé využívají. S ostatními výše uvedenými pedagogové nespolupracují.   
Otázka č. 8 Popište, jaké činnosti asistent pedagoga vykonává 
Respondent č. 1 „Asistent, žáka podn cuje k práci, dohlíží na úpravu, kontroluje správnost 
výsledk  nebo radí žákovi, pomáhá s organizací výuky a přípravou pom cek, které při výuce 

využíváme“. 
Respondent č. 2 „Náš asistent pomáhá v tšinou, při vypracování úkol , doprovází žáka po 
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škole, připravuje ho na vyučování, pomáhá mu se zápisem úkol  a všech potřebných pom cek 

na další den a také každý den sd luje informace rodič m dít te s autismem“. 
Respondent č. 3 „Asistent si ov řuje, zda žák rozumí zadání, doprovází ho po naší škole a také na n které akce, které pořádá naše škola, také pomáhá i ostatním slabším d tem s vysv tlováním úkol “. 
Respondent č. 4 „Asistent dohlíží na porozum ní úkol . Jde o to, že se snaží pomoci žákovi v případ , když nerozumí danému úkolu a snaží se ho n jakým zp sobem motivovat, aby sám 

úkol pochopil, a také asistentovo povinností je, že musí doprovázet žáka po budov  školy. Je 

vždy přítomen u všech žák “. 
Respondent č. 5 „Ov řuje si, zda dívka rozumí zadaným úkol m, vede si slovíček slov, u kterých dívka s t žkou sluchovou vadou nezná význam, spolupracuje s rodiči dívky, pouze přes 

zprávy, protože oba rodiče jsou neslyšící“. 
Respondent č. 6 „Asistent mi pomáhá s přípravou výuky, v nuje se žák m se SVP, ale také 

ostatním, kontroluje, zda žáci rozumí zadání a komunikuje s jejich rodiči“.  Shrnutí: Odpov di od učitel  na tuto otázku se shodují s otázkou nápln  práce u asistent  

pedagoga u otázky č. 2. Nap íklad, dohlíží na úpravu, pomáhá s p ípravou na vyučování, 

doprovází žáka po škole či na akce a komunikuje s rodiči. To znamená, že asistenti spl ují 

nápl  své práce, kterou od nich učitelé také očekávají.  
Otázka č. 9 Jak hodnotíte Vaší spolupráci s asistentem pedagoga? 
Respondent č. 1 „Naší spolupráci hodnotím velice kladn , asistent je pro m  velkou 

pomocí“. 
Respondent č. 2 „Spolupráce je na moc dobré úrovni, asistent je mojí druhou rukou. Vždy mi 

pom že a má s d tmi velmi dobrý vztah“. 
Respondent č. 3 „Spolupráce s asistentem je výborná, je pro m  velikým přínosem“. 
Respondent č. 4 „Výborn , asistent mi moc pomáhá a nedokážu si představit, jak by výuka 

bez n j probíhala. Na žáky má dobrý vliv a žáci ho respektují“. 
Respondent č. 5 „Spolupráce s asistentkou je bezproblémová“. 
Respondent č. 6 „Asistentka je velice šikovná a spolupráce s ní je velice výborná“.    
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Shrnutí: U této otázky, m  zajímalo, jaké vztahy jsou mezi asistenty pedagoga a učiteli, 

nebo  dobré vztahy jsou velice d ležité pro kvalitu výuky. Všichni učitelé hodnotí vztahy 

velice kladn  a tvrdí, že spolupráce je naprosto vynikající a asistenti jsou jim velikým 
p ínosem.   
Otázka č. 10 Uveďte, jaké speciální výchovn  vzd lávací metody a učební pom cky p i 
výuce používáte. 
Respondent č. 1 „Při práci hodn  využívám programy na interaktivní tabuli, dumy, což jsou 

r zné pracovní listy, testy a videa a také osobn  vyrobené pom cky“. 
Respondent č. 2 „Ve výuce používám názorné pom cky při počítání, pracovní sešity na 

soustřed ní a jako metody používám metodu opakovaného a r znorodého výkladu“. 
Respondent č. 3 „Používám pracovní sešity na soustřed ní, snažím se zajistit klidné prostředí 

a využívat relaxační a uklidňovací pom cky“. 
Respondent č. 4 „Jako pom cky používám čtecí okénko, učebnice Tobiáš, relaxační pytel 

nebo koberec, tabulka násobilky, tabulky převod  jednotek, abecedy a vyjmenovaná slova, které má žák na lavici“. 
Respondent č. 5 „Nejčast ji používám názorné pom cky a časté opakování a ov řování si 

porozum ní výkladu“. 
Respondent č. 6 „Já používám všechny r zné názorné pom cky, pracovní sešity a programy 

na interaktivní tabuli“.  Shrnutí: Z rozhovoru je jasné, že učitelé nejčast ji p i výuce žák  se SVP využívají pracovní 

sešity na soust ed ní, relaxační a uklid ující pom cky, programy na interaktivní tabuli, 

DUMY, r zné tabulky a pom cky, které mají žáci se SVP na lavicích a také názorné 

pom cky. Myslím si, že pom cky jsou d ležitou pomocí pro kvalitní vzd lávání.    
Otázka č. 11 S jakými obtížemi se p i výuce nejčast ji setkáváte? 
Respondent č. 1 „Velkým problémem je že žák odmítá pracovat, vyrušuje ostatní žáky 

neustálým mluvením nahlas, vykřikováním a diskutováním s učitelkou. Nejhorší jsou ale časté 

záchvaty vzteku, při kterých rozbíjí pom cky, kope a křičí, pokud není všechno podle jeho“. 
Respondent č. 2 „Nejistota při pln ní úkol , strach z neúsp chu a časté výkyvy nálad“. 
Respondent č. 3 „Nejčast jší je neschopnost soustředit se a také strach z neúsp chu“. 
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Respondent č. 4 „Určit  neschopnost soustředit se, vyrušování ostatních žák  vykřikováním, 

častý odklon od tématu a neporozum ní a nezájem ze strany d tí a rodič , ale jen u 

n kterých“. 
Respondent č. 5 „Nejčast ji se setkávám s nejistotou, dívka potřebuje neustále ujišťovat, zda 

má vše správn . H ře vyslovuje š, č, ž, ř, často má potíže se sluchovým rozlišením, protože má 

naslouchadlo“. 
Respondent č. 6 „Problémem je časté agresivní chováním, které vyrušuje celou třídu a 

neschopnost soustředit se“.  Shrnutí: Názory učitel  na nejčast jší obtíže, se u této otázky v tšinou shodovali. Jako 

nejv tší obtíže vnímají nechu  k práci, vyrušování ostatních žák , agresivní projevy chování, neschopnost soust ed ní se a také strach z neúsp chu. Odpov di na tuto otázku jsou také velmi podobné s odpov ďmi asistent  pedagoga, kterým jsem tuto otázku také položila.   
Otázka č. 12 Uveďte konkrétní školní výsledky inkludovaných žák  a popište jejich 
zvláštní projevy chování, pokud se n jaké objevují. 
Respondent č. 1 „Myslím si, že výsledky ve výuce by byly lepší, kdyby nedocházelo k projev m, které jsem Vám pov d la v předešlé otázce a také kdyby fungovala lepší spolupráce s rodiči, kteří občas nemají zájem podobný problémy řešit. Matky inkluzivních d tí 

mají v tšinou představu o tom, že se jejich d tem musí ve všem vyhov t a vyžadují r zné 

ústupky. Neuv domují si, že svým d tem vlastn  ubližují“. 
Respondent č. 2 „Oba žáci se SVP mají výborné výsledky. Žák autista má vyznamenání a žák s poruchou pozornosti má také vyznamenání. Což je podlé mého názoru u mnoha d tí s poruchou velice časté“. 
Respondent č. 3 „Pr m rný žáci třídy mají v tšinu trojky z češtiny a matiky ale z výchovy 
mají vždy jedničku. Žáci se SVP rozhodí i špatný pohled od spolužáka, kterého nemá v oblib , 

a také, když je upozorn n na chybu. Ihned začne škrtat, mačkat sešit a nadávat si“. 
Respondent č. 4 „Špatné, v tšinou mají negativní vliv na d ti, které jsou velice schopné a strhávají je k nepozornosti. Žáci, kteří cht jí pracovat, jsou zdržovány, a tudíž není dostatek 

času na žáky, kteří by mohli jet dál v učivu“. 
Respondent č. 5 „Dívka má výborný prosp ch. Je velice cílev domá a šikovná, výborn  

odezírá, protože oba rodiče jsou neslyšící“. 
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Respondent č. 6 „Oba žáci mají pr m rné výsledky, jenže problém je, že ostatní d ti pozorují 

jejich chování a tím ztrácí pozornost“.  Shrnutí: Každý učitel tuto otázku pochopil jinak, a proto jsou názory odlišné. Respondent č. 

1, „Myslím si, že výsledky ve výuce by byly lepší, kdyby nedocházelo k projev m, které jsem 

Vám pov d la v předešlé otázce a také kdyby fungovala lepší spolupráce s rodiči, kteří občas 

nemají zájem podobný problémy řešit“. Ostatní respondenti uvád li, že žáci se SVP mají výborné výsledky, ale bohužel jejich projevy chování strhávají ostatní žáky k nepozornosti a 
jsou také zdržovány.  
Otázka č. 13 Uveďte p íklady akreditovaných vzd lávacích kurz  pro práci se žáky se 

SVP, pokud jste n jaké absolvovala. 
Respondent č. 1 „Absolvovala jsem semináře DVPP na téma Jak pracovat s d tmi se SVP“. 
Respondent č. 2 „Zúčastnila jsem se kurzu nápravy dyslexie, dyskalkulie, dysortografie, kurzy práce s d tmi s autismem a to n kolikrát“. 
Respondent č. 3 „Žádné kurzy jsem nikdy neabsolvovala“. 
Respondent č. 4 „D lala jsem jich v Plzni spoustu se všemi tématy. Nejlepší byla doktorka 

Zelinková a nejmén  se mi líbili od doktora Koláře“. 
Respondent č. 5 „Mám kurz grafmotoriky, dyslexie a autismu“. 
Respondent č. 6 „Nemám žádné absolvované kurzy“.  Shrnutí: Na tuto otázku odpov d lo 5 učitel , že akreditované kurzy absolvovali, jako jsou 

nap íklad jak pracovat s d tmi se SVP, práce s d tmi s autismem a kurzy práce s SPU. 
Pouze dva pedagogové uvedli, že žádné kurzy neabsolvovali. Což si myslím, že by si určit  

m li n jaké kurzy doplnit, protože se informace o práci s žáky se SVP stále rozši ují a  je 
pot eba z pohledu učitele o tom v d t a n co nového se dozv d t.   
Otázka č. 14 Myslíte si, že inkluze má pro žáky se SVP pozitivní nebo negativní p ínos? 
Sv j názor zd vodn te.  
Respondent č. 1 „Já si myslím, že pro n které žáky je to pozitivní a především jde o t lesn  

postižené, s vadami sluchu či zraku. D ti s autismem, poruchami chování mají dle mého 
názoru přínos negativní. Brzdí chod celé třídy. Ve v tšin  případ  se musí celá třída 

přizp sobit jedinci, jinak nemohou žáci v klidu pracovat, omezuje to soustřed nost a celkové 
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tempo ve výuce“. 
Respondent č. 2 „Inkluze pro žáky s menším postižením má význam, pokud je poruch více nebo jsou kombinované s nízkým intelektem, inkluze není přínosem ani pro jednu stranu“. 
Respondent č. 3 „Myslím si, že inkluze má spíše negativní přínos. Slabé d ti by byli 

spokojen jší v ZŠ praktické a dostávali by lepší známky a šikovné d ti by se dozvídali více 

informací a výuka by nebyla nijak narušena“. 
Respondent č. 4 „Rozhodn  negativní pro šikovné d ti a ješt  negativn jší pro ty slabé, kteří by byli spokojené v praktické škole“. 
Respondent č. 5 „Já myslím, že pozitivní přínos je v tom že žák se necítí být odlišný a má 

v tší motivaci k učení. Negativní přínos vidím v tom, že žáci se SVP neustále vyrušují a 

šikovný žáci se nedokáží soustředit a jsou zdržováni“. 
Respondent č. 6 „Negativní přínos vidím v tom že, šikovný d ti zdržovány a pozitivní v tom, 
že intaktní žáci získávají zkušenosti s t mito d tmi. Žáci se SVP se totiž hodn  učí 

nápodobou“.  Shrnutí: Tato otázka je pro m  jedna z nejd ležit jších. Pro spln ní mých cíl  práce jsem 
tuto otázku položila rodič m žáka se SVP, asistent m pedagoga a také učitel m. Odpov di 

byli velice p ínosné a zajímavé. Však 4 dotazovaní učitelé uvád jí jak pozitivní tak negativní 

p ínos a zbylé dva učitelé uvádí, že inkluze má negativní p ínos, protože žáci se SVP brzdí 

chod celé t ídy, vyrušují a žáci nemohou v klidu pracovat.   



 

48  

5 Vyhodnocení dotazníkového šetření 
Celé zn ní dotazníku uvádím v p ílohové části č. 2. 
Otázka č. 1:  Zaškrtn te Vaše pohlaví? První otázkou, jsem zjiš ovala pohlaví rodič . Mého výzkumu se zúčastnilo 7 (100%) 

respondent . Dotazník vyplnilo 6 žen a 1 muž. V procentuálním vyjád ení je to 86% žen a 

14% m žu. Z grafu vyplývá, že rozložení respondent  je nerovnom rné. 

 Graf. 1 Pohlaví rodič   
Otázka č. 2: Jakou t ídu Vaše dít  navšt vuje? Z grafu je patrné, že 1. a 2. T ídu navšt vuje 29% žák , což je více než polovina z d tí dotazovaných. 14% dotazovaných navšt vuje 3. 4. a 5. t ídu. 

 Graf. 2 T ída  
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Otázka č. 3:  Popište, konkrétní SVP. 
U této otázky, jsem cht la vypsat konkrétní poruchy, které se objevují v dané ZŠ. Ve více 

p ípadech rodiče vypisovali více poruch nebo kombinace vad. 
Mezi nejčast ji uvád né pat í ADHD (24%), neboli porucha pozornosti s hyperaktivitou. 
Druhým nepočetn jší s 18% je ADD (porucha pozornosti) a také dyslexie. Druhy SPU jsou v grafu uvedeny skoro všechny krom  dyskalkulie. Další zmín né poruchy jsou autismus (12%), dysgrafie (12%), a dysortografie (12%). 
Mezi mén  uvád né pat í sluchové postižení (6%), kde matka uvedla, že dít  má zbytkový sluch.  

 Graf. 3 Konkrétní SVP ve škole   
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Otázka č. 4:  Kdo Vám pomohl p i vyhledání ZŠ pro Vaše dít ? 
Prost ednictvím této otázky, jsem se cht la dozv d t, kdo rodič m pomohl s vyhledáváním 
ZŠ. Z grafu je patrné že p íslušnou Základní školu si rodiče vyhledali sami. Pouze 1 respondent což je 14% odpov d l že, ZŠ jim pomohlo vybrat poradenské pracovišt , 

které navšt vují.  

 Graf. 4 Vyhledání ZŠ  
Otázka č. 5:  Má Vaše dít  Vypracovaný IVP? Z dotazníku vyplývá, že 71% žák  se SVP má vypracován IVP, díky kterému se vzd lávají. 
Pouze 29% respondent  uvedlo, že jejich dít  IVP vypracováno nemá. 

  Graf. 5 IVP   
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Otázka č. 6:  Uveďte, jaká podp rná opat ení má Vaše dít  stanovené v IVP? 
Touto otázkou jsem cht la zjistit, zda rodiče v bec ví co jejich dít  má v IVP stanovené jako 
podp rné opat ení. Respondenti se u této otázky necht li moc rozepisovat a tak v tšinou 

odpovídali stručn . Z grafu jsme se dozv d li, že d ti mají nejčast ji stanovené speciální 
pom cky (28%) a také úpravy hodnocení žáka (22%). Na stejné p íčce jsou zbylé t i 

odpov di. Respondenti také uvedli, že dít  má stanovené speciální učebnice, individuální výuku a úpravu délky vyučovacích hodin s 17%.  

 Graf. 6 Podp rná opat ení   
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Otázka č. 7:  Spolupracuje s Vaším dít tem ve škole asistent pedagoga?    U této otázky jsem se cht la dozv d t, zda dít  se SVP má asistenta pedagoga.  V dotaznících odpov d li všichni, že s jejich d tmi spolupracuje asistent pedagoga. To 
znamená, že učitel p i výuce má k ruce asistenta pedagoga a výuka m že probíhat plynule. 

  Graf. 7 Asistent pedagoga  
Otázka č. 8:  Popište vztah mezi nimi. 
Dotazovaní vnímají vztahy svých d tí s asistenty p evážn  kladn . Oslovených 6 respondent  (86%) uvedlo, že s asistentem mají výborný vztah. Pouze 1 respondent (14%) uvedl, že vztah je spíše pasivní z d vodu, že práv  rodič je asistentem pedagoga svého dít te. Respondent uvedl, že n kdy je to výhoda a n kdy zase 

nevýhoda. Výhodou je že své dít  zná, a ví jak s ním pracovat a co pot ebuje. Jako nevýhodu 

zmi uje to, že s dít tem tráví až moc času a také se musí k dít ti chovat jinak než doma. 

  Graf. 8 Vztah mezi asistentem a žákem 
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Otázka č. 9:  Charakterizujte vztah Vašeho dít te s učiteli. 
Tato otázka m la zjistit, jaké vztahy jsou mezi pedagogem a žákem. 
Respondenti nejčast ji uvád li, že vztah dít te a pedagoga je výborný (57%). N kte í rodiče uvedli, že vztah dít te a pedagoga se odvíjí od toho, zda pedagog je na dít  hodný a milý, v p ípad  že učitel je p ísný, dít  odmítá spolupracovat. 
Druhou nejčast jší odpov dí bylo, že negativní (29%).  
Mezi mén  uvád nou odpov ď pat í „svoji učitelku respektuje, ostatní ignoruje“(14%). 

  Graf. 9 Vztah dít te s učiteli  
Otázka č. 10:  Myslíte si že, škola má vhodné podmínky pro žáky se SVP? Váš názor 
zd vodn te. 
Touto otázkou jsem cht la zjistit, zda d ti se SVP mají dostatek speciálních pom cek, jelikož 

pom cky jsou velice d ležité k úsp šnému vzd lávání.  Na tuto otázku rodiče odpovídali více mén  kladn . „Rozhodn  ano“ uvedlo 43 % 
respondent . Nejčast jším zd vodn ním bylo, že ZŠ velice snaží, objednávají výukové 
pom cky, které pomáhají ke vzd lávání d tí a má celkov  dobrou vybavenost. Další velice uvád nou odpov dí je „ spíše ano“ s 43 %.  Rodiče tuto odpov ď zd vod ovali tím, že si 

myslí, že ochota a p ipravenost učitel  není dostačující, ale co se týká vybavenosti a prost edí jsou naprosto spokojeni.  
Odpov ď „nevím“ byla jediná (14%). Respondent svoji odpov ď nedokázat více rozvinout a 

proto uvedl jen to, že tuto v c nedokáže posoudit. 
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 Graf. 10 Vhodné podmínky   
Otázka č. 11:  Popište, Jak se vaše dít  ve t íd  cítí, a zda má n jaké kamarády.  Z grafu jsme se dozv d li, že dít  ve t íd  v tšinou žádné kamarády nemá, jelikož je na 

spolužáky zlý a agresivní. V procentuální části je to 43 %.  Další odpov ďmi bylo, že kamarády má, ale moc s nimi nevychází s 29%, občas s nimi promluví, n kdy ho akceptují, a 

n kdy zase ne. Odpov ď „chodí do školy nerad, kolektiv ho odmítá „ s 29% byla také 
n kolikrát uvedena. Žák je ve t íd  odstrkován, posmívají se mu, ubližují mu, ale i on sám se nechová p íliš mile. Spolužáci v této t íd , nejsou t mto d tem moc naklon ny. 

 Graf. 11 Vztahy s kamarády 
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Otázka č. 12:  Pomáhají Vám pedagogové s pln ním úkol  či p ípravou na vyučování? 
Uveďte jakým zp sobem. 
Tento graf vypovídá o tom, že respondent m pedagogové radí s p ípravou či pln ným úkol  

vždy, a se vším s 43%. Respondenti uvád jí že, kdykoliv pot ebují pomoct či poradit vždy jim 

učitelé vlídn  vyjdou vst íc.  Druhou nejčast jší odpov dí je že, rodič m radí jen asistent pedagoga (43%), který spolupracuje s dít tem, s učitelem v kontaktu v bec nejsou. Uvádí, že 

asistent dít ti z ídil sešit, kam sd luje rodič m, co a jak trénovat nebo na co se p ipravit. 

Mén  zmi ovaná odpov ď je „spíše ne, v tšinou výsledek shrnou až p i t ídních sch zkách“ s 14%. S asistentem ani učitelem moc nekomunikují. Vše o výsledcích, informacích na co 

bychom se m li p ipravit nebo co zlepšit se dozvídají v tšinou až na t ídních sch zkách nebo konzultacích. 

 Graf. 12 Pomoc od pedagog    
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Otázka č. 13: Jak hodnotíte spolupráci mezi Vámi a školou? Na tuto otázku rodiče odpovídali vícemén  kladn , to znamená, že jsou p evážn  spokojeni. 
Kladn  hodnotilo spolupráci se školou 57% rodič , zatímco zápornou spolupráci se školou 

uvedlo 14% rodič . Pom rn  velké procento, neboli 29% rodič  neví jak hodnotit spolupráci. 

  Graf. 13 Spolupráce se školou   
Otázka č. 14: Zhodnoťte, zda má inkluze v b žné ZŠ pro Vaše dít  pozitivní nebo 
negativní p ínos. Sv j výb r zd vodn te.  Poslední otázka má za úkol zjistit, jaký názor zaujímají rodiče d tí se SVP na inkluzi. Rodiče 

m li uvést, zda má inkluze pozitivní či negativní p ínos. Rodiče si nejčast ji myslí, že inkluze 

má pozitivní p ínos, což uvedlo 72% rodič . Podle nich má inkluze veliký význam, d ti se 

SVP se hodn  učí nápodobou, vzd lání je poskytnuto všem bez ohledu na rozdíly a také 

postižený žák učí intaktní d ti k toleranci.  
Pouze 14% dotázaných rodič  je p esv dčeno o negativním p ínosu inkluze žák .  Nevýhodu vidí v tom že, spolužáci se d tem se SVP posmívají, odstrkují je a hlavn  kv li více žák m ve 

t íd , není možný individuální p ístup. Nejmén  uvád nou odpov dí bylo „nevím“, kdy 

respondent uvedl, že neví, protože neví, zda inkluze má pozitivní či negativní p ínos. 
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 Graf. 14 Názor na inkluzi                     
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6 Shrnutí výsledků výzkumného šetření 
Praktická část je složena ze dvou částí. První část se v nuje rozhovor m s asistenty pedagoga 
a učiteli ze ZŠ T. G. Masaryka v Sušici. Asistenti pedagoga odpovídali na 11 otázek a učitelé 

na 14 otázek, oba standardizované rozhovory byly zam eny na zjišt ní podmínek, kvality 

vzd lání a hodnocení jejich výsledk . 
Druhou částí jsou dotazníky s rodiči žák  se SVP, kte í se vzd lávají na výše uvedené ZŠ.  

Dotazníkové šet ení zjiš ovalo, jaké vztahy mají k vrstevník m, ke škole a učitel m. Také se 

se dotazník zam il na hodnocení podmínek, kvality vzd lávání a názor na inkluzi. 
Všechny tyto metody se snaží najít odpov ď na mé stanovené cíle, které jsou výše uvedené.  
Výzkumné šet ení celkov  potvrdilo mé očekávání. 
Hlavní cílem je zjistit názory pedagog  i rodič  na podmínky a kvalitu inkluzivního 

vzd lávání. Vztahují se k tomu tyto otázky: 
Nejd ležit jší součástí inkluzivního vzd lávání je asistent pedagoga. Všichni rodiče uvedli, že 

asistent pedagoga spolupracuje se všemi dotazovanými a vztah mezi nimi je vynikající. 

Rozhodn  je také d ležité, aby učitel s asistentem pedagoga vycházel. Z jednotlivých 
odpov dí, jsem zjistila, že vztahy  asistent  a učitel  jsou kladné, spolupráce je bezproblémová a to je také klíčem k úsp šné práci na obou dvou stranách. D ležité je také, 

zda nápl  práce asistenta pedagoga odpovídá odpov dím u učitel  na otázku „Popište, jaké 

činnosti asistent vykonává“. Odpov di se opravdu shodovaly. To znamená, že asistenti 

pedagoga d lají opravdu to, co od nich učitel očekává a práv  proto je tato spolupráce 

úsp šná.  
Velmi p ekvapující pro m  bylo to, že asistenti pedagoga u otázky č. 3 neuvád jí žádné SPU, 

oproti učitel m u otázky č. 5, kte í uvád jí že SPU se ve t íd  objevuje. Z toho usuzuji, že 

asistenti pedagoga možná ani neznají diagnózu d tí, nebo ji jen zapomn li uvést.  
D ležitá otázka pro zjišt ní podmínek je „Myslíte si že, škola má vhodné podmínky pro žáky se SVP?“ Váš názor zd vodn te“, která byla zadána rodič m. Rodiče v tšinou odpovídali 

kladn . Spokojeno s podmínkami na dané ZŠ bylo 43% rodič . „Spíše ano“ uvedlo také 43% respondent . Jako d vody své spokojenosti uvádí, že učitelé se snaží objednávat a zajištovat 

výukové pom cky a základní škola má celkov  dobrou vybavenost.  
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 P edposlední otázkou u rodič  zjištující podmínky a kvalitu vzd lávání je „Pomáhají Vám pedagogové s pln ním úkol  či přípravou na vyučování? Uveďte jakým zp sobem“. Názor 
rodič  je takový, že 43% pomáhá s p ípravou pouze asistent pedagoga a 43% rodič  uvedlo, 

že pedagogové jim pomáhají kdykoliv a se vším. Pouze 14% rodič  uvedlo, že učitelé jim nepomáhají, a výsledek nebo informace shrnou až na t ídních sch zkách. Myslím si, že d vod 

toho m že být, že rodiče nespolupracují se školou a nezajímají se o výsledky svého dít te.  S tím souvisí práv  otázka „Jak hodnotíte spolupráci rodič  a školy?“  4 asistenti pedagoga 
se p iklán jí k názoru, že spolupráce je skv lá a s rodiči jsou neustále v kontaktu a 2 asistenti 
tvrdí, že spolupráce není dostatečná a rodiče o své d ti a jejich výsledky nejeví zájem. Názor 

rodič  na spolupráci je spíše kladný, kdy to uvádí 57% rodič , 14% rodič  vidí spolupráci 

záporn  a pom rn  velké procento, což je 29% neví jak zhodnotit spolupráci.  
Jsem p esv dčena, že pro úsp šnost inkluzivního vzd lávání je d ležitá spolupráce základní 

školy, rodič  a pedagogických pracovník .  
Hodn  zajímavé výsledky jsou u otázky „Zhodnoťte, zda má inkluze v b žné ZŠ pro Vaše dít  

pozitivní nebo negativní přínos. Sv j výb r zd vodn te“. Tato otázka byla položena, jak 

rodič m žák m se SVP tak asistent m a učitel m. Zajímali m , konkrétní d vody proč inkluzi vidí, jako pozitivní či negativní p ínos. 
P ekvapivé zjišt ní bylo, že rodiče a učitelé mají postoj k inkluzi vícemén  pozitivní. Ve 

v tšin  p ípadech učitelé uvád jí, že inkluze má jak pozitivní, tak negativní p ínos a to uvedli 

4 učitelé. Ostatní dva učitelé uvád jí inkluzi žák  se SVP jako negativní p ínos.  
Co se týká názoru asistent , je to hodn  podobné. Pozitivní p ínos zmínili 3 asistenti 

pedagoga a negativní p ínos pouze 1 asistent pedagoga, zatímco pozitivní a i negativní uvedli dva asistenti pedagoga. 
Názory jsou si velmi podobné, jiné se zase liší.  Dotazovaných 57% rodič  se p iklání k názoru, že inkluze má pozitivní p ínos pro žáky se 

SVP. Pouze 14% zmínilo inkluzi jako negativní p ínos a ostatních 14% neví, jaký p ínos inkluze obnáší.  Otázka, která odpovídá mému dalšímu stanovému cíli je „Uveďte konkrétní školní výsledky 

inkludovaných žák  a popište jejich zvláštní projevy chování, pokud se n jaké objevují“. 

Naprosto p ekvapující bylo, že učitelé tvrdí, že lepší výsledky by byly, kdyby nedocházelo k projev m, jako je nap íklad agresivita a t eba nechu  ke vzd lávání. Velmi d ležitým 
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faktorem, je to, že rodiče nespolupracují se základní školou a často nemají chu  problémy 

ešit. Odpov di ostatních respondent  se v tšinou hodn  odlišují, n kte í uvád jí, že žáci se 

SVP mají výborné výsledky a n kte í, že výsledky jsou pr m rné a velkým problém je v tom, 
že žáci se SVP, ostatní žáky strhávají k nepozornosti.  
Nejčast jším d vodem, pro jejich pozitivní odpov ď je, že dít  se učí nápodobou, hodn  v cí 

okouká a má v tší motivaci ke studiu. Myslím si, že z výpov dí vyplývá, že učitelé a asistenti 

pedagoga odpovídali vícemén  obecn , ne vzhledem ke svým žák m ve t íd , zatímco rodiče 

otázku pochopili a odpovídají konktrétn  za své d ti.  V tomto ohledu se chci zmínit, že jádro 

položené otázky neodpovídalo mému zám ru i p esto, jsem spokojena s výpov ďmi 

dotazovaných respondent . Z toho vyplývá, že m j cíl, nebyl úpln  napln n.  Velmi zajímavé výsledky byly u otázky „S jakými obtížemi že při výuce nejčast ji potkáváte a 

co je na Vaší práci nejt žší?“ Otázka byla položena asistent m pedagoga i učitel m. Všichni 

pedagogičtí pracovníci se naprosto shodovali. Velkou obtíž vidí v odmítání žáka pracovat, v jeho agresivních záchvatech, ve vyrušování ostatních žák , udržet jeho pozornost, 

neschopnost soust edit se, bržd ní celé výuky a také v nedostatečné komunikaci s rodiči.  
Hodn  často v médiích slyšíme, jak inkluze nefunguje a neprobíhá tak jak by m la, ale není to 

ve všech p ípadech. V rámci celého výzkumného šet ení, jsem dosp la k názoru, že inkluzivní 

vzd lávání na této škole opravdu funguje.  Myslím si, že škola spl uje veškeré podmínky 

inkluzivního vzd lávání a je schopna p ijmout žáka se SVP bez v tších problém . Spl uje 

organizační podmínky, kdy vztahy mezi sebou mají výborné, také personální podmínky jsou 
na dobré úrovni, učitelé a asistenti jsou dostatečn  kvalifikovaní a velice pozitivní je také to, 

že n kte í z učitel  absolvovali kurzy na víc. Co se týká sociálních podmínek, tak spolupráce s rodiči není úpln  dostatečná, ale škola se snaží spolupráci zlepšit. Samoz ejm , nikdy se to 

neobejde bez n jakých úskalí. Z výzkumného šet ení jsem zjistila, že problémem je 

nedostatečná spolupráce rodič  a základní školy a také n které t žce zvladatelné projevy žák  se SVP.   
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Závěr 
Má bakalá ská práce se zabývá inkluzí a vzd láváním žák  se speciálními vzd lávacími 

pot ebami v b žné ZŠ. Jak už jsem zmínila v úvodu, inkluze je v dnešní dob  aktuálním 

tématem. Informace okolo inkluzivního vzd lávání se neustále vylepšují a posouvají. Proto 

jsem ráda, že jsem si téma související s touto problematikou vybrala a pochopila, jak 
inkluzivní vzd lávání vlastn  funguje.  
Cílem mé bakalá ské práce bylo zjistit názory pedagog  a rodič  na podmínky a kvalitu 

inkluzivního vzd lávání na ZŠ T. G. Masaryka v Sušici a dalším cílem je zhodnotit chování a 
výsledky integrovaných žák  se SVP na téže škole.  
Má bakalá ská práce se skládá ze dvou částí. První část obsahuje teorii na dané téma a druhá 

část obsahuje výsledky mých nashromážd ných dat pomocí dotazníku a standardizovaných 

rozhovor . 
Teoretická část se skládá z dvou částí.  První část se v nuje celkové charakteristice žák  se SVP, AHDH a SPU, kde se dozvídáme o 

zmín ných poruchách mnoho užitečných informací. Nap íklad, jak rozd lujeme žáky se SVP, 

jaká je p íčina ADHD a jaké jsou její projevy a také zde najdeme popis r zných druh  SPU a 

jejich p íčiny, projevy nebo diagnostiku. 
Druhá část obsahuje informace o vzd lávání žák  se SVP v b žných ZŠ, inkluzi, legislativ  

vzd lání žák  se SVP, o metodickém pokynu, který je velice d ležitý pro organizační 

zajišt ní a postupy p i vzd lávání žák  se SVP a dále speciální vzd lávání, kde jsou uvedeny 

formy speciálního vzd lávání a možnosti péče. Poslední z kapitol teoretické části jsou 

podmínky inkluzivního vzd lávání, které jsou nutné splnit, pokud má inkluzivní škola 

kvalitn  fungovat, je zde popsaná funkce a složení IVP, a na konec podle m  nejd ležit jší 

součást inkluzivního vzd lávání je popis role, nápl  práce a legislativa asistenta pedagoga.  
Součástí mé praktické části je výzkumné šet ení provád né na ZŠ T. G. Masaryka v Sušici.  
Pro spln ní mých uvedených cíl  byla využita metoda dotazníkového šet ení s rodiči žák  se SVP a standardizované rozhovory s asistenty pedagoga a učiteli. Mého výzkumu se zúčastnilo 

celkem 7 rodič  žák  se SVP, 6 asistent  pedagoga a 6 učitel .   
Díky menšímu počtu dotazovaných respondent , nejsou data striktn  vypovídající. S vyšším 
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počtem dotazovaných respondent , by data byla více relevantní.   
Podle mého názoru jsem splnila veškeré cíle, které byly stanoveny v úvodu mé bakalá ské 

práce. Své výzkumné šet ení považuji za velice p ínosné, jelikož díky n mu jsem získala mnoho nových informací a názory pedagog  a rodič  na inkluzivní vzd lávání. Má 
bakalá ská práce mi p inesla, jak už jsem se zmi ovala mnoho nových a užitečných informací z toho usuzuji, že práce jak asistent  pedagoga, tak učitel  je náročná a vyžaduje velkou 

dávku trp livosti.     
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P íloha č. 2 Vzor dotazníku pro rodiče Dobrý den, Jmenuji se Ludmila Michaliková a jsem studentkou Univerzity Karlovy v Praze. Ráda bych Vás poprosila o vypln ní dotazníku, který je součástí mé bakalá ské práce na téma „Inkluze 

žák  se speciáln  vzd lávacími pot ebami v b žné škole.“. Moc d kuji za vypln ní a Váš čas.  1 Zaškrtn te Vaše pohlaví?   
 Žena  
  Muž  2 Jakou t ídu Vaše dít  navšt vuje?    3 Popište, konkrétní SVP.   4 Kdo Vám pomohl p i vyhledání ZŠ pro Vaše dít ?   
 Poradenské pracovišt  (PPP, SPC) 
  Sami  5 Má Vaše dít  Vypracovaný IVP?  
 Ano 
 Ne   6 Uveďte, jaká podp rná opat ení má Vaše dít  stanovené v IVP?   7 Spolupracuje s Vaším dít tem ve škole asistent pedagoga?  
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 Ano 
 Ne  8 Popište vztah mezi nimi.    9 Charakterizujte vztah Vašeho dít te s učiteli.    10 Myslíte si že, škola má vhodné podmínky pro žáky se SVP? Váš názor 

zd vodn te.  
 Rozhodn  ano 
 Rozhodn  ne  
 Spíše ano  
 Spíše ne  
 Nevím   

Prosím o zd vodn ní 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  11 Popište, Jak se vaše dít  ve t íd  cítí, a zda má n jaké kamarády.    12 Pomáhají Vám pedagogové s pln ním úkol  či p ípravou na vyučování? Uveďte 
jakým zp sobem.  



 

71  

  13 Jak hodnotíte spolupráci mezi Vámi a školou?   
 Kladn  
 Záporn   
 Nevím   14 Zhodnoťte, zda má inkluze v b žné ZŠ pro Vaše dít . Sv j výb h zd vodn te.  
 Pozitivní p ínos 
 Negativní p ínos  
 Nevím   

Prosím o zd vodn ní 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….   
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P íloha č. 3 Otázky z rozhovoru pro asistenty pedagoga a učitele Asistenti pedagoga  1. Jaké máte nejvyšší dosažené vzd lání? 2. Popište konkrétn , co je náplní Vaší práce? 3. Jaké SVP, má žák, se kterým pravideln  pracujete? 4. Pomáháte učiteli i p i výuce ostatních žák ? 5. Podílíte se na sestavování IVP? 6. Uveďte p íklady akreditovaných vzd lávacích kurz  pro práci s žáky se SVP, pokud 

jste n jaké absolvovala? 7. S jakými obtížemi že p i výuce nejčast ji potkáváte a co je na Vaší práci nejt žší? 8. Jste spokojena s finančním ohodnocením Vaší práce? 9. Jaké speciální výchovn  vzd lávací metody a učební pom cky p i výuce používáte? 10. Jak hodnotíte spolupráci rodič  a školy? 11. Myslíte si, že inkluze má pro žáky se SVP pozitivní nebo negativní p ínos? Sv j názor 

zd vodn te.  
Učitelé 1. Jaké máte nejvyšší dosažené vzd lání? 2. Kolik let pracujete jako učitelka? 3. Jakou t ídu v letošním roce učíte? 4. Kolik žák  je ve t íd  celkem a kolik z nich má SVP.  5. Uveďte, jaké SVP mají. 6. Uveďte, kolik d tí se SVP má zpracovaný IVP? 7. Využíváte p i výuce pomoc asistenta pedagoga, p ípadn  dalších odborník  (školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce)? 8. Popište, jaké činnosti asistent pedagoga vykonává 9. Jak hodnotíte Vaší spolupráci s asistentem pedagoga? 10. Uveďte, jaké speciální výchovn  vzd lávací metody a učební pom cky p i výuce 

používáte. 11. S jakými obtížemi se p i výuce nejčast ji setkáváte? 12. Uveďte konkrétní školní výsledky inkludovaných žák  a popište jejich zvláštní 

projevy chování, pokud se n jaké objevují. 13. Uveďte p íklady akreditovaných vzd lávacích kurz  pro práci se žáky se SVP, pokud 
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jste n jaké absolvovala. 14. Myslíte si, že inkluze má pro žáky se SVP pozitivní nebo negativní p ínos? Sv j názor 

zd vodn te.    
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Summary This thesis deals with the inclusion of pupils with special educational needs. The main aim of my bachelor thesis is to find out the views of teachers and parents on the conditions and quality of inclusive education at selected elementary schools. The theoretical part contains 2 chapters, which are subdivided into subchapters. The first part deals with characteristics and education of pupils with SPU and ADHD. The second part deals with inclusive, special education and teacher assistant The practical part contains the results of the acquired data from the parents, teachers and teachers' assistants I think my work has met all the goals that I have set.  


