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ABSTRAKT

Diplomová práce se zabývá současnou rolí školních speciálních pedagogů na běžných
základních školách, konkrétně jejich pozicí v rámci školy, náplní i formami práce
a vztahovou stránkou s tím spojenou. Teoretická část práce se zaměřuje na rámcový vývoj
speciální pedagogiky a zejména na současná podpůrná opatření přiznávaná jednotlivým
žákům. Skupiny žáků vyžadujících podporu ze strany škol a návazných školských
zařízeních jsou v práci blíže charakterizovány. Dále text přibližuje jednotlivosti
individuálních vzdělávacích plánů a školního poradenského systému, včetně školního
poradenského pracoviště a pozice školního speciálního pedagoga, u kterého jsou
sledovány dílčí aspekty této profese v návaznosti na poznatky z odborných zdrojů.
Empirická část zahrnuje smíšený výzkum. Prvně ukazuje příklady z praxe, konkrétně se
jedná o analýzu pěti rozhovorů se školními speciálními pedagogy ze základních škol. Na
jednotlivých příbězích z profesního působení jsou demonstrovány současné výzvy,
činnosti a role dané pozice. Následně jsou analyzována data z dotazníkového šetření
u čtyřiceti respondentů, ředitelů základních škol, kteří vyslovili svůj názor v oblasti
působení školních speciálních pedagogů na základních školách. Sleduje se zejména
přínos pro základní školy a zkušenosti v obecné rovině s touto pozicí. Diplomová práce
se snaží podat objektivní pohled na roli školních speciálních pedagogů s ilustrativními
příklady. Práce může posloužit k zvýšení zájmu o danou problematiku a k otevření otázek
ke společenské diskusi.

KLÍČOVÁ SLOVA

školní speciální pedagog, základní škola, školní poradenské pracoviště, podpůrná
opatření, žák se speciálními vzdělávacími potřebami

ABSTRACT

The purpose of this master thesis is to investigate the role of special education teacher at
elementary school in the present condition. It´s concerned especially with the position at
school, with the activities and methods of the work and with the professional
relationships. The theoretical part focuses on the development of the special education
and mainly on the contemporaray special arrangements. This master thesis describes the
groups of pupils who need the arrangement from the school and other school institutions.
The text shows the charakteristics of individual eduactional plans and of school
consultancy services, including the special education teacher and the particular aspects of
this profession, based on scientific literature. The empirical part is based on the mixed
research. It schows the examples of the practice, the issue is the analysis of five interviews
with special education teachers from the basic schools. These interviews illustrative the
current role and activities of this profession. Subsequently I analyse data of the
questionnaire of forty respondents, directors of basic schools, who described their
experience with special school teachers. The master thesis tries to show the objective
point of view of the special education teacher at basic schools. The present text can be
served to increase the interest and to iniciate the social discussion about the role of this
profession.
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School special education teacher, basic school, school counselling centre, special
arrangements, pupil with special educational needs
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Úvod

Společnost, ve které žijeme, je velmi rozmanitá, pestrá a nejednotná. Cílem našeho soužití
není přizpůsobování se většině a snaha o co nejvyšší míru stejnosti. To, že je populace
diferencovaná považuji za tu nejobecnější platnost, která přináší spoustu výzev, ale
i možností. Společné soužití lidí je zakotveno v tom, že každý nabízí něco ze sebe a tím
dochází k obohacení většiny. Nemusí se jednat pouze o schopnost flexibility,
angažovanosti a nezávislosti, jak by se někdy v současnosti mohlo zdát. I jedinci, kteří se
zdají být zranitelní a vyžadují podporu či pomoc od ostatních, nabízejí společnosti
mnoho, možná více než se domníváme. Díky těmto skupinám obyvatelstva získáváme
pohled na svět, který nám otevírá oči a odvrací nás od jednostranného a sobeckého žití.
Školství se v posledních letech snaží tuto myšlenku následovat, a to zejména formou
společného vzdělávání, které začíná být otevřené pro všechny. Toto otevírání běžného
vzdělávacího proudu v praxi přináší řadu překážek a společnost se s nimi musí pomalu
ale soustavně vypořádávat.
V souvislosti se změnami, které přináší současné školství, se ve své diplomové práci
snažím odhalovat pro mnohé dosud neznámou profesi školního speciálního pedagoga. To,
že je tato pozice dosud u veřejnosti téměř neznámá, mě přivedlo na myšlenku, abych se
právě tomuto tématu věnovala. Školní poradenské pracoviště má již stabilní pozici
v českém školství. Výchovný poradce, školní metodik prevence a také školní psycholog,
to vše jsou pozice pro širokou veřejnost vcelku známé, chápané a oceňované. Školní
speciální pedagog má rovněž významnou roli v rámci školního poradenského pracoviště,
přináší pro školu řadu benefitů a může významně napomoci ostatním pedagogům,
rodičům žáků a především samotným žákům v úspěšném naplňování školních povinností.
Školy, které mají s touto pozicí zkušenosti, pochopily, že je opravdu důležitá.
Pro uvedení do problematiky role školního speciálního pedagoga je zpracována, na
základě analýzy odborné literatury a legislativních dokumentů, teoretická část práce
zahrnující prvních pět kapitol, které se zaměřují na stručný vývoj speciální pedagogiky,
podpůrná opatření a žáky, kterým jsou přiznávána v souvislosti s možnou podporou ze
strany školního speciálního pedagoga. Dále práce charakterizuje individuální vzdělávací
plán, současný poradenský systém a charakteristiku výkonu funkce školního speciálního
pedagoga, ve které je zohledněn vývoj profese, legislativní vymezení, kvalifikace, náplň
9

práce i vztahové a osobnostní hledisko výkonu této profese.
Praktická část práce je zaměřena na smíšený výzkum v souvislosti s rolí školního
speciálního pedagoga na běžných základních školách. Nedílnou součástí této části je
analýza pěti rozhovorů se školními speciálními pedagogy, přičemž je důraz kladen
zejména na sledování náplně a forem jejich práce, vztahového hlediska a nejzávažnějších
komplikací pří výkonu práce školního speciálního pedagoga. V návaznosti na toto
kvalitativní šetření jsou v práci rozpracovány výsledky dotazníkového šetření, které
sledovalo názory vedení běžných základních škol na pozici školních speciálních
pedagogů. Byly sledovány nejen dosavadní zkušenosti vedení škol s danou pozicí, ale
také nejzávažnější překážky pro vzájemnou spolupráci a celkové postoje k výkonu funkce
školního speciálního pedagoga na základních školách.
Hlavním cílem diplomové práce je přiblížit roli školního speciálního pedgoga na
základních školách s ohledem na konkrétní zkušenosti z praxe. Ke splnění cíle je využita
metoda smíšeného výzkumu, tedy kombinace kvalitativního i kvantitativního šetření,
která byla použita zejména pro rozšíření úhlu pohledu na danou problematiku.
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2 Speciální pedagogika a její vývoj
Zájem většinového obyvatelstva o podporu osob se zdravotním postižením má dlouhou
historii, avšak obor ,,speciální pedagogika“ je vcelku mladý a velmi rychle se rozvíjí.
Počátky speciální pedagogiky je možné zařadit do období přelomu 19. a 20. století
(Valenta, 2014). Centrem zájmu této disciplíny je i byla výchova, vzdělávání a socializace
člověka se zdravotním postižením a znevýhodněním. Bývá tedy řazena do humanitních
věd. Pro objektivní výsledky vždy spolupracovala a spolupracuje s dalšími obory, jakými
jsou medicína, psychologie, právo nebo sociologie. Přístup k lidem s odlišnostmi, tedy
rovněž k lidem se zdravotním postižením i zdravotním znevýhodněním se v průběhu
času měnil v závislosti na dobových sociálních poměrech a dalších faktorech, které
ovlivňovaly tamější smýšlení populace. Obecně je však možné říci, že se lidé odjakživa
setkávali s osobami se zdravotním postižením či odlišností a ve všech obdobích se
objevily prvky soucitu, empatie a snahy pomoci této skupině osob. Starověké období
disponovalo převážně represivními opatřeními vůči odlišnostem a zranitelnosti, běžná
praxe zahrnovala likvidování i zotročování takto odlišných jedinců. Zároveň však nálezy
archeologů potvrzují jistou péči o osoby výrazně znevýhodněné těžkým zdravotním
postižením. Středověk spolu s křesťanským smýšlením propagoval pomoc osobám
v nouzi a milosrdenství. Novověk přinesl budování institucí a vědecký přístup. Podpůrné
i vzdělávací instituce procházely vývojem od nespecializovaných přes specializované na
konkrétní skupinu osob (v tomto případě na skupinu osob se zdravotním postižením) po
snahu o zkvalitňování a humanizaci služeb poskytovaných institucemi.
Až 20. století spojilo sociální péči s výchovou, vzděláváním i rehabilitací (Blažková,
2014). Termín ,,speciální pedagogika“ se díky Nárysu speciální pedagogiky profesora
Miloše Sováka uchytil u odborné veřejnosti až v roce 1972. Ve dvacátém století se běžně
používal pojem ,,péče o děti a mláděž abnormní a děti úchylné“, pojem ,,nápravná
pedagogika“, který ve dvacátých letech začal používat Jan Mauer nebo ,,pedagogická
defektologie“ (Blažková, 2014). Zájem o dítě s určitým defektem aplikovala takzvaná
,,pedopatologie“ (Valenta, 2014). Mezi nejvýznamnější osobnosti dvacátého století, kteří
jsou úzce spojeni s péčí o osoby se zdravotním postižením, patří František Čáda, dále
zejména ministr školství a národní osvěty Josef Zeman a profesor Miloš Sovák,
zakladatel České logopedické společnosti.
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Tři české sjezdy pro péči o slabomyslné a školství pomocné (1909, 1911, 1913), které
organizoval František Čáda, přinesly poprvé možnost sdílení zkušeností odborných
pracovníků tehdejších ústavů pro úchylnou mládež a také stály u zrodu pokusů
o sjednocení dosud nejednotného pedagogického přístupu právě k této skupině žáků.
František Čáda byl významnou osobností snažící se o označení dětí, které nespadaly do
normy (Vojtko, 2011). Tendencí sjezdů byla převážně modernizace přístupu k této
skupině mládeže. Přednášky vedli i odborníci z oblasti medicíny či práva, pohled na
problematiku dětí se zdravotním postižením tak byl v rámci sjezdů mezioborový.
Podstatným mezníkem pro speciální pedagogiku u nás byl rok 1929, který přinesl zákon
o pomocných školách. Ten zajišťoval vznik vzdělávacího systému pro osoby se
zdravotním postižením. Období před druhou světovou válkou i během ní je
charakteristické spíše preventivním smýšlením, tedy také represivními opatřeními vůči
minoritám a v šedém stínu přináší v Evropě například sterilizační zákony či zákony
o eutanázii. Velký vliv měl taktéž zákon o jednotné škole z roku 1948, díky němuž došlo
k zestátnění škol pro žáky vyžadující speciální péči. ,,Školský zákon z roku 1953
upravoval nově zařazování žáků do speciálních škol a doporučil vydat učební plány
a osnovy.“ (Pipeková & Vítková, 2014, str. 35) Zároveň lze o období druhé poloviny
dvacátého století hovořit jako o období, kdy se společnost snažila o segregaci všech
minoritních skupin, včetně osob se zdravotním postižením.
,,Ihned po zásadní společenské změně v roce 1989 se objevují snahy o nový model
vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.“ (Michalík,
Baslerová, & Felcmanová, 2015, str. 14) Mezi výrazné trendy po roce 1989 lze zařadit
(i ve vzdělávání) snahu o personalizaci a humanizaci služeb, partnerský a individuální
přístup k jedinci, u kterého se zohledňují všechny jeho potřeby, možnosti, preference či
limity. Integrační

a následně inkluzivní přístupy se u nás objevovaly zejména od

devadesátých let minulého století a přetrvávají do současnosti. Pojem integrace značí
doslovně znovuvytvoření celku a představuje nejvyšší míru socializace jedince (Slowík,
2016). Tendence integrace se ve světě začínala prosazovat již v 80. letech 20. století
a v 90. letech, v závislosti na integračním pojetí, i trend inkluze. ,,Formálně znamenalo
jistý postup přijetí vyhlášky č. 291/1991 Sb., o základní škole, která možnost vzdělávání
žáků (se zdravotním postižením) v běžných školách připouštěla.“ (Michalík, Baslerová,
& Felcmanová, 2015, str. 14) Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, kterou
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Česká republika ratifikovala v roce 2009 přímo zaštiťuje toto směřování českého
vzdělávání. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vyžaduje zejména
odbornou připravenost učitelů daných škol. Intaktní žáci ve třídě jsou v mnohém
pozitivně ovlivněni přítomností žáka se zdravotním postižením. Žáci se učí nejen
toleranci, ale i přijímání odlišnosti jako jevu naprosto přirozenému.
Speciální pedagogika se v obecné rovině zaměřuje na podporu osob se zdravotním
postižením či zdravotním a sociálním znevýhodněním v oblasti výchovy, vzdělávání
a celoživotní socializace. ,,Sametová revoluce v roce 1989 byla rozhodujícím impulsem
pro změnu veřejného mínění ohledně lidí se zdravotním, resp. mentálním postižením.“
(Mužáková, 2016, str. 5) To dokládá i výrok: ,,V období 90. let minulého století jsme byli
svědky výrazných integračních tendencí v rámci aktivit celé společnosti jako obecného
přístupu k občanům se zdravotním postižením či znevýhodněním.“ (Pipeková & Vítková,
2014, str. 39) V tomto období se česká legislativa začala opírat o mezinárodní dokumenty,
které následně přijala do Ústavy České republiky. Obsahem se dokumenty zaměřovaly na
prosazování základních práv, šlo zejména o právo na vzdělání bez výjimek a o právo
rodičů volit svým potomkům cestu jejich vzdělávání (Pipeková & Vítková, 2014). Po
roce 2000 se u nás rozvíjí trend inkluzivního vzdělávání, tento vývoj je podstatný pro
vznik školních poradenských služeb. Jedná se o dlouhodobý proces hledání efektivního
a rovnoprávného vzdělávání všech žáků. Pojem inkluze se začal užívat po konferenci
v Salamance, která se konala roku 1994 (Tomlinson, 2017) Myšlenkový proud inkluze se
opírá o důraz na rovnost a práva menšinových skupin žáků (Opatřílová, 2013). ,,V běžné
škole se dítě s postižením přibližuje normálnímu prostředí, učí se toleranci, přebírání
zdravých vzorů.“ (Bazalová, 2014) Tento trend ale také ukazuje majoritní populaci žáků
různorodost jedinců s jejich individuálními předpoklady a možnostmi. Tím se podporuje
pozitivní přístup ke každému, tolerance k jinakosti a empatické smýšlení. Úkolem
inkluzivního vzdělávání je naplňování individuálních potřeb všech žáků, kteří mají nárok
navštěvovat běžnou školu, nejlépe nedaleko svého bydliště. ,, Inkluzivní vzdělávání není
jen naším mezinárodním právním závazkem, je to zejména způsob, jak doručit k dětem
práva, která jim náleží.“ (Tannenbergerová, 2016, str. 26) Tento trend ve vzdělávání je
tedy z lidskoprávního hlediska prostředkem k naplňování základních práv každého
jedince.
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3 Podpůrná opatření
3.1

Základní charakteristiky

Podpůrná opatření představují podporu ve výuce českého školství pro vyrovnání
podmínek při práci učitele s žáky, kteří potřebují určitou úpravu vzdělávání. Termín
,,podpůrná opatření“ zahrnuje organizační opatření, individualizaci, pedagogické
dovednosti, metody (speciálně pedagogické), a to s určitou mírou nárokovosti a úprav
vzdělávání (organizace i obsahu) (Michalík, Baslerová, & Felcmanová, 2015). Podpůrná
opatření jsou blíže popsána ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Dle závažnosti obtíží, a s tím související
potřebě úprav podmínek vzdělávání, se v § 2 výše zmíněného zákona rozlišuje pět stupňů
podpůrných opatření, které jsou odstupňovány podle pedagogické, organizační i finanční
náročnosti. Konkrétní zvolený stupeň by měl v nejvyšší možné míře odpovídat charekteru
obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka (Kendíková & Vosmik, 2016).
Metody, organizace i hodnocení vzdělávání jsou v prvním stupni podpůrných opatření
minimálně upravovány a nemají státem přiznaný nárok na finanční podporu. Míra
individualizace se zvyšuje. Jedná se o podporu školy i bez doporučení školským
poradenským zařízením. Podporu nabízejí pedagogové ve spolupráci se školním
poradenským pracovištěm. V případě že opatření prvního stupně nejsou dostatečná, je
školou či školským zařízením v druhém stupni doporučena poradenská pomoc školského
poradenského zařízení s nutností informovaného souhlasu zákonného zástupce či
zletilého žáka. ,,Ve druhém stupni již mohou být zařazena náročnější podpůrná opatření
vyžadující i případné navýšení prostředků poskytovaných na činnost školy z veřejných
rozpočtů.“ (Michalík, Baslerová, & Felcmanová, 2015, str. 57) To samé platí
u podpůrných opatření třetího, čtvrtého i pátého stupně. Vyhláška č. 27/1016 Sb.,
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných rovněž
stanovuje normovanou finanční náročnost druhého až pátého stupně podpůrných
opatření.
Škola pro daného žáka vypracovává plán pedagogické podpory, se kterým je seznámen
nejen žák, ale i zákonný zástupce a pedagogičtí pracovníci. (Vyhláška č. 27/1016 Sb.,
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, Hlava III, §
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10) Vytvoření plánu pedagogické podpory spadá v rámci podpůrných opatření prvního
stupně do úprav organizačních podmínek. Plán pedagogické podpory pomáhá k:
-

Identifikaci potřeb žáka, nastavení strategií k jejich naplnění,

-

kontinuitě ve vzdělávání v případě výměny učitele,

-

dokumentaci o realizovaných podpůrných opatřeních (v 1. stupni podpory)
(Michalík, Baslerová, & Felcmanová, 2015, str. 128).

Plán pedagogické podpory slouží k identifikaci výukových obtíží a k hledání způsobů
intervence (forem a metod výuky) ze strany pedagoga (Kendíková & Vosmik, 2016).
Zároveň se může zaměřovat na úpravu organizace výuky či hodnocení. Je tedy součástí
pedagogické diagnostiky, která slouží k zefektivnění výuky daného pedagoga při práci se
žákem v prvním stupni podpůrných opatření.
V souvislosti s podpůrnými opatřeními je vždy určen pedagogický pracovník
zodpovídající za kontakt se školským poradenským zařízením. (Vyhláška č. 27/2016 Sb.,
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Hlava III, §
11) Školské poradenské zařízení posuzuje speciální vzdělávací potřeby žáka a vydává
zprávu se závěry vyšetření a také doporučení pro stanovení podpůrných opatření. Zpráva
musí obsahovat (vedle údajů o žákovi, školském poradenském zařízení, i zodpovědném
pracovníkovi, termínu přijetí žádosti o poradenskou podporu a termínu vyšetření
i zpracování zprávy): důvod pro poradenskou podporu, údaje o anamnéze žáka,
charakteristiku obtíží a dosavadní poradenské péče, informace o podkladech, popis
průběhu a výsledků vyšetření a speciálních vzdělávacích potřeb (Vyhláška č. 27/2016
Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, Hlava
III, § 14). V případě určitých nesrovnalostí je možné zažádat o revizi zprávy. Závěry
vyšetření ve zprávě slouží jako základ pro vytvoření doporučení. Doporučení obsahuje
(vedle shrnutí závěrů vyšetření a identifikačních údajů všech zúčastněných i termínů)
také: výčet speciálních vzdělávacích potřeb, doporučení podpůrného opatření s daným
stupněm, návrh postupu jeho poskytování i poučení o možnosti revize doporučení
(Vyhláška č. 27/1016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a žáků nadaných, Hlava III, § 15). O výsledcích je informován zákonný zástupce i žák
samotný. Je možné také zažádat o revizi obsahu nejen zprávy, ale i doporučení, která se
vydávají nejpozději třicet dnů od posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka
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a zároveň nejpozději čtyři měsíce od podání žádosti o poskytnutí poradenské pomoci
školským poradenským zařízením (Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, Hlava III, § 13) Podpůrná opatření
jsou průběžně vyhodnocována školou i školským poradenským zařízením. Vyhodnocení
školského poradenského zařízení probíhá nejpozději 1 rok od vydání doporučení,
v případě nutnosti je vydáváno bezodkladně doporučení k úpravě či změně podpůrného
opatření (Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných, Hlava III, § 16, odst. 4). Je možné vzdělávat maximálně 5
žáků s podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně v jedné třídě, přičemž nesmí jít
o více než jednu třetinu počtu žáků (Vyhláška č. 27/1016 Sb., o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, Hlava III, § 17, odst. 1,2 ). Od
druhého stupně podpůrných opatření je zároveň možné nárokovat pozici asistenta
pedagoga (Kendíková & Vosmik, 2016).
Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu
zdravotního nebo sociálního znevýhodnění rozlišuje deset oblastí speciálně pedagogické
podpory, a to pro skupiny žáků s mentálním postižením, tělesným postižením a závažným
onemocněním, se sluchovým a zrakovým postižením, s narušenou komunikační
schopností, se sociálním znevýhodněním a s poruchou autistického spektra a psychickým
onemocněním. Konkrétními oblastmi jsou: ,,organizace výuky, modifikace vyučovacích
metod a forem, intervence, pomůcky, úprava obsahu vzdělávání, hodnocení, příprava na
výuku, podpora sociální a zdravotní, práce s třídním kolektivem a úprava prostředí.“
(Michalík, Baslerová, & Felcmanová, 2015, str. 100) Katalogy zajišťují speciálně
pedagogickou i psychologickou podporu v podobě úprav postupů, forem, metod,
v užívání specifických pomůcek, předmětů či služeb. Organizace výuky zahrnuje
kupříkladu úpravy v režimu, prostorového uspořádání ve třídě, snížení počtu žáků.
Modifikace vyučovacích forem a metod se projevuje v úpravách způsobů výuky,
v nastavení individuálního přístupu nebo například ve strukturalizaci výuky. Intervence
je souhrnným pojmem pro zásah do výuky a prostředí, který je ku prospěchu žáka.
Zahrnuje mimo jiné spolupráci s rodinou, využívání pomůcek či nácvik chování. Úpravy
obsahu vzdělávání se týkají i rozsahu (jeho omezení ale i navýšení). Hodnocení, příprava
na vyučování i sociální a zdravotní podpora jsou z hlediska podpůrných opatření značně
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individualizovány. Práce s třídním kolektivem i úprava prostředí zasahují do prostoru
celého kolektivu a zahrnují mimo jiné i například stavební úpravy.

3.2

Žáci s potřebou podpůrných opatření a podpora od školního
speciálního pedagoga

V souvislosti s trendem integrace a inkluze, které se v posledních desetiletích zásadně
prosazují, začíná být kolektiv žáků na běžných školách velmi rozmanitý, pestrý a pro
výuku samotnou přináší četná rizika, výzvy ale i příležitosti. Každý žák ve třídě
představuje osobnost s individuálními charakteristikami, potřebami i přednostmi. Práce
s třídním kolektivem vyžaduje vysoké metodické a didaktické předpoklady pedagoga,
který s takto diferencovanou skupinou dokáže efektivně pracovat, aby žádný žák nebyl
opomíjen a každý měl možnost se optimálně rozvíjet dle svých individuálních
předpokladů. To dokládá i tvrzení: ,,Cílem by mělo být dosažení maximálně možného
rozvinutí žákových možností, které je spoluutvářeno optimálním vztahem mezi
prospěchem, motivací ke školní práci a subjektivním prožíváním školní úspěšnosti.“
(Kucharská, Mrázková, Wolfová, & Tomická, 2013, stránky 114,115) Příliš vysoké
požadavky i příliš nízké požadavky nevedou k žádanému cíli. Práce učitele a dalších
pedagogických pracovníků není tedy pouze odborná s funkcí vzdělávací, avšak také
didaktická a výchovná. Ve školách se můžeme setkat stále častěji se skupinou žáků se
zdravotním postižením či znevýhodněním, se sociálním znevýhodněním, dále s žáky se
specifickými poruchami učení nebo chování, s ADHD či ADD, s žáky s odlišným
mateřským jazykem, s nadanými žáky a dalšími, jejichž postavení ve vzdělávacím
proudu potřebuje určitou dlouhodobější či krátkodobou podporu ze strany školy. ,,Změny
ve školském zákoně vedou k odklonu od postižení/znevýhodnění k dopadům, které
postižení nebo znevýhodnění přináší do vzdělání.“ (Zámečníková in Bartoňová &
Vítková et al., 2016, str. 135) Tyto požadavky zohledňují právě podpůrná opatření.
Horizontální dělení žáků do skupin zdravotního postižení, zdravotního a sociálního
znevýhodnění se podpůrnými opatřeními mění na vertikální model posuzování
znevýhodnění dle jeho hloubky a míry (Michalík, Baslerová, & Felcmanová, 2015).
I přes to následující podkapitoly popisují (pro účely tohoto textu) nejčastější skupiny
žáků, které mohou potřebovat různé stupně podpůrných opatření a podpory ze strany
školního speciálního pedagoga.
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3.2.1 Žáci se zdravotním postižením a znevýhodněním
Žáci se zdravotním postižením a znevýhodněním představují skupinu žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, kterým bývají poskytnuta podpůrná opatření. Jedná se o žáky
s tělesným, mentálním, zrakovým, sluchovým postižením, s narušenou komunikační
schopností, s poruchami autistického spektra, se souběžnám postižením více vadami nebo
o žáky dlouhodobě nemocné a zdravotně oslabené. V tomto kontextu lze hovořit
i o žácích s poruchou autistického spektra. Podstatná je speciálně pedagogická podpora
při vzdělávání, vytvoření individuálního vzdělávacího plánu a stanovení stupně
podpůrného opatření. Tato skupina žáků obvykle spadá pod odbornou pomoc speciálně
pedagogických center, i přes to, že mívají obtíže rovněž charakteru specifických poruch
učení (Kucharská, Mrázková, Wolfová, & Tomická, 2013). Vždy se tedy odborníci řídí
dle toho, co je primárním postižením a co přidruženou komplikací. Náplň práce školního
speciálního pedagoga je v tomto ohledu velmi pestrá. Dle cílové skupiny žáků se podílí
mimo jiné na konzultacích s rodiči žáků, na tvorbe plánů pedagogické podpory, na vlastní
práci se žákem, na kooperaci s celým kolektivem žáků, na podpoře orientace
samostatného pohybu a orientace, na návrzích bezbariérových úprav ve škole a na dalších
potřebných opatřeních (Kucharská, Mrázková, Wolfová, & Tomická, 2013). Je nutné
následovat konkrétní zdravotní omezení žáka.
Školství v současnosti podporuje zohledňování vzdělávacích potřeb žáka. Legislativa
v České republice upravuje vzdělávání žáků se zdravotním postižením zejména ve
vyhlášce č. 27/2016 Sb, o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných. Blíže se zabývá podpůrnými opatřeními pro tyto žáky, individuálním
vzdělávacím plánem, pozicí asistenta pedagoga, tlumočníkem českého znakového jazyka
i přepisovatelem pro neslyšící. Tato vyhláška nahradila předpis platný do 1.9.2016,
konkrétně vyhlášku č. 73/2005 Sb, o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění
pozdějších předpisů. Skupiny žáků s jednotlivými druhy zdravotního postižení mají svá
specifika, a tím je ovlivněno taktéž jejich vzdělávání. Při pedagogické podpoře každého
žáka je potřeba řádně promyslet, zda bude podpora poskytována individuálně, nebo zda
hlavním úkolem bude podpora sociálních vztahů a spolupráce s vrstevníky. Vzdělávací
podpora musí být nabídnuta řízeně ve spolupráci se všemi dílčími složkami (učitelé,
odborníci, rodiče). Školní speciální pedagog má v této činnosti nezastupitelnou úlohu,
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avšak je velmi podstatné, aby se neustále zdokonaloval v problematice vzdělávání žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami. Diskutovaným rizikem je přetížení žáka, které
vzniká působením velkého množství složek (Kucharská, Mrázková, Wolfová, &
Tomická, 2013). Školní speciální pedagog výrazně napomůže ke sjednocení přístupu
k danému žáku a k nastavení alternativních podmínek ve školním prostředí dle jeho
schopností, dovedností a předpokladů.
3.2.2 Žáci se specifickými poruchami učení
Tato část práce se zaměřuje na různorodou skupinu poruch, konkrétně na obtíže v oblasti
mluvení, psaní, porozumění mluvené řeči, ale také v oblasti počítání a matematického
usuzování. Není vyloučen souvýskyt více forem potíží, tedy výskyt nejen specifických
poruch učení (dále i SPU), ale i například druhu zdravotního postižení či sociokulturního
znevýhodnění. Začátek povinné školní docházky je mezník, kdy se nejčastěji začínají
objevovat SPU, které však neznačí deficit v oblasti rozumovch schopností, nejsou ani
výsledkem nedůsledné přípravy na výuku. To je patrné i z termínu, který je v odborných
publikacích mnohdy využíván, a to vývojové poruchy učení. Toto označení poukazuje na
vrozenou vývojovou dispozici jedince.
Diagnostikou SPU jsou pověřeni odborníci z pedagogicko-psychologických poraden.
Mezinárodní klasifikace nemocí (10. revize) hovoří o takzvaných Specifických
vývojových poruchách školních dovedností (F81), které řadí mezi Poruchy psychického
vývoje (F80 - F89) spadajících do Poruch duševních a poruch chování. Jedinec dle této
klasifikace získává dovednosti abnormálně od rané fáze vývoje. Tento stav nevzniká
nedostatkem podnětů ani získanými obtížemi centrální nervové soustavy. Mezinárodní
klasifikace nemocí, 10. revize (dále i MKN-10) rozděluje následující druhy specifických
vývojových poruch školních dovedností: specifická porucha čtení, specifická porucha
psaní a výslovnosti, specifická porucha počítání, smíšená porucha školních dovedností,
jiná vávojová porucha školních dovedností, vývojová porucha školních dovedností NS
(V. kapitola Poruchy duševní a poruchy chování /F00-F99/ ©2010-2017). U specifické
poruchy čtení se objevují komplikace ve schopnosti číst, s čímž souvisí problémy
s porozuměním čteného i s hlasitým čtením. Z jiného pohledu se hovoří o dyslexii, která
se považuje za nejčastější specifickou poruchu učení, ta se projevuje zejména obtížemi
při tvorbě slabik, čtení slov, textu i záměnou druhů písmen – zrcadlově, tvarově, zvukově
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podobná (Janderková a kol., 2016). Specifická porucha psaní a výslovnosti je
demonstrována problémy v dovednosti psát, ve vypisování jednotek vět i ve výslovnosti.
Časté obtíže se projevují v úpravě psaného textu a také v osvojování si písmen.
Specifická porucha počítání je spojena zejména s problémy v jednotlivých procesech
počítání, jakými je sčítání a odčítání, násobení a dělení. Matematické schopnosti jsou
tedy určitým způsobem narušeny. Kombinací výše zmíněných poruch vzniká takzvaná
smíšená porucha školních dovedností, která je obzvlášť závažná.
Specifické poruchy učení mají vliv na školní úspěšnost žáků a mezi nejznámější
a nejčastejší se řadí: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie a dyspraxie.
V českém prostředí se setkáváme také s pojmy dysmúzie a dyspinxie. Dysmúzie
představuje poruchu v osvojování hudebních dovedností (Zelinková, 2015), je tedy
charakteristická narušenou schopností práce s hudbou a dyspinxie specifickými obtížemi
při kreslení. Zelinková (2015) k předponě dys dodává, že značí určitý rozpor, deformaci.
V kontextu s SPU se jedná o situaci, kdy dovednosti nejsou dostatečně vyvinuty.
Pedagogická práce s žáky s SPU v rámci školy spočívá v individuálním přístupu, kdy je
dle závažnosti poruchy možné utvořit individuální vzdělávací plán. Mnohdy jsou nutné
či žádané reedukace žáků (ty jsou často vedeny školním speciálním pedagogem). Jsou
známy četné nápravné metody pro oblast čtení. Mezi ně se řadí například metoda
obtahování, metoda čtení s okénkem, metoda barevných kostek a další. Multisenzoriální
přístup je podstatný. Je tedy vhodné, aby jedinec mohl probírané učivo přijímat z více
smyslových kanálů za využití pestrých výukových metod, i například s využitím
počítačové techniky. Používán je taktéž takzvaný bzučák (neboli akustický měřič), který
je však optimální zejména pro individuální práci se žákem, nikoliv ve skupině, jelikož
hladina hluku by snížila efektivitu práce. Školní speciální pedagog pomáhá ve škole
detekovat žáky s případnými obtíži v této oblasti, nabízí konzultace rodičům
i pedagogům, bývá prostředníkem při komunikaci se školskými poradenskými
zařízeními, podílí se na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu a dalších opatření
(Kucharská, Mrázková, Wolfová, & Tomická, 2013). Významná pro práci s žáky s SPU
jsou také DYS-centra. Ta vedou nápravy SPU, ale také organizují různé kurzy zaměřené
na tuto oblast. Zároveň mají významnou roli v rámci poradenských služeb nejen
pedagogicko-psychologické poradny, ale i speciálně pedagogická centra. Je potřeba
dodat, že výše popsané specifické poruchy učení se projevují i v dalších oblastech. Mezi
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společné projevy se řadí porucha řeči v různé míře, potíže se soustředěním, poruchy
pravolevé orientace nebo obtíže ve sluchovém či zrakovém vnímání (Zelinková, 2015).
SPU jsou velmi heterogenní a je potřeba k obtížím přistupovat individuálně a komplexně.
3.2.3 Žáci s ADHD/ADD
Školní úspěšnost žáka samozřejmě nemusí být ovlivněna pouze intelektovými
schopnostmi, avšak je ovlivněna četnými faktory, mezi které je možné zařadit právě
i ADHD nebo ADD. Zkratka ADHD, neboli Attention Deficit Hyperactivity Disorder,
charakterizuje poruchu pozornosti s přidruženou hyperaktivitou, ta podmiňuje komplexní
chování jedince. Oproti tomu zkratka ADD, neboli Attention Deficit Disorder,
představuje poruchu pozornosti, která není spojena s hyperaktivitou. V obou případech
se jedná o poruchu centrální nervové soustavy. Zelinková (2015) dále hovoří o takzvaném
opozičním chování, ADHD bez agresivity a ADHD s agresivitou. Je zřejmé, že včasná
diagnostika a s ní spojená intervence je klíčová pro optimální nastavení vzdělávacích
podmínek u jedince s ADHD/ADD. Nejen pedagogika a psychologie, ale i například
medicína se zabývají touto problematikou. Mezinárodní klasifikace nemocí (10. revize)
hovoří o Hyperkinetických poruchách (F90), které řadí do Poruch chování a emocí se
začátkem obvykle v dětství a dospívání (F90-F98), rovněž se jedná o zařazení do Poruch
duševních a poruch chování (F00-F99). Hyperkinetické poruchy vznikají v prvních pěti
letech života (V. kapitola Poruchy duševní a poruchy chování /F00-F99/ ©2010-2017).
Potíže se objevují zejména ve vytrvalosti při jednotlivých aktivitách, jedinci mnohdy
činnost nedokončí a i přes to přecházejí k další. Výjimkou není impulzivita i četná
zranění z důvodu přílišné neorganizované aktivity jedince. Škola a její přístup může
výrazně ovlivnit vzdělávání daného žáka. Je potřeba, aby podpora byla dlouhodobá
a komplexní. Školní speciální pedagog může rovněž spolupracovat s touto skupinou žáků
a jejich rodinnými příslušníky. Konzultace s učiteli a metodické vedení (spolu s náměty
na pomůcky a aktivity) je základem pro zvládnutí výuky (Kucharská, Mrázková,
Wolfová, & Tomická, 2013). Pozitivní přístup k žákům s ADHD/ADD (v podobě pochval
a motivace) je obecně hodnocen za žádoucí. Ve školním prostředí je nutné střídání
činností s nabídkou odpočinku či odreagováním mezi aktivitami.
3.2.4 Žáci s poruchami chování
Dané sociokulturní prostředí vymezuje očekávanost chování a jeho přijatelnost.

21

Nežádoucí odchylky splňující určité parametry se považují za poruchy chování, kdy
jedinec není schopen respektovat normy a pravidla v závislosti na úrovni odpovídající
jeho věku (Pugnerová & Kvintová, 2016). Chování je ovlivněno nejen vlivy
temperamentními, ale i například pohlavím, věkem, psychickými potřebami, která
nemusí být dostatečně naplňována, a to se stane spouštěčem nežádoucího chování.
Dalším významným faktorem je sociální prostředí jedince, vliv rodiny i vrstevnické
skupiny. Některé projevy chování nemají tak závažné sociální důsledky, mohou se
objevovat kupříkladu v souvislosti s ADHD. Příkladem mohou být lhaní či zlozvyky. Jiné
projevy chování mají již závažnější charakter, který je rizikem zejména pro konkrétní
osobu s těmito projevy chování. Jedinci chodí za školu, experimentují s psychoaktivními
látkami

a podobně.

„Poruchy

chování

jsou

charakterizovány

opakovaným

a přetrvávajícím agresivním‚ asociálním nebo vzdorovitým chováním.“ (MKN-10,
V. kapitola Poruchy duševní a poruchy chování /F00-F99/ ©2010-2017). U mladších dětí
se setkáváme s opozičním vzdorovitým chováním, u kterých se nejedná o zvlášť závažné
a disociální projevy, spíše o neposlušnost a vzdor. Období dětství a dospívání je
specifické v tom ohledu, že vývojové poruchy chování v tomto období mohou být pouze
přechodné (Pugnerová & Kvintová, 2016). Z různých důvodů tak může nastat či nastávat
nežádoucí chování charakteristické jednotlivými výkyvy od normálního stavu. Opatření
obvykle vyžadují angažovanost odborníků v této problematice.
Ve vzdělávacím proudu je vhodné hovořit o ,,žácích s problémy/obtížemi v chování či
prožívání“, přičemž do této kategorie spadá školní nekázeň i diagnózy v souvislosti
s chováním dětí podle MKN-10 (Kucharská, Mrázková, Wolfová, & Tomická, 2013).
Dítě totiž v této souvislosti potřebuje pomoc, jelikož má určitý problém. Školní praxe by
tak měla hledat cesty k poskytnutí co nejvyšší míry podpory. Na úrovni školy má
významnou roli školní poradenské pracoviště a jeho členové. Činnost školního
speciálního pedagoga bývá zaměřena na detekci žáků, kteří by v tomto směru mohli
případně mít problémy. Základem je tedy pozorné sledování projevů žáka v různých
situacích. Dále realizuje náslechy ve třídách, konzultuje aktuální stav s rodinnými
příslušníky i učiteli školy, tím sbírá veškeré informace, případně se podílí na utváření
plánu pedagogické podpory a přímo pracuje se žákem. Základem intervence je rozhovor
a zároveň by měla zahrnovat nácvik strategií pro zvládnutí žádoucího chování
(Kucharská, Mrázková, Wolfová, & Tomická, 2013). Při práci s žáky je důležité využívat
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četné pochvaly, vše pevně strukturovat a aktualizovat nastavenou formu podpory dle
výsledků společné práce. Poruchy chování se mohou kombinovat s dalšími obtíži (často
s ADHD, SPU apod.), což je při adekvátní podpoře ze strany školy nutné zohlednit. Je
vhodné, aby se podporovalo také trávení volného času žáků po vyučování (Kucharská,
Mrázková, Wolfová, & Tomická, 2013). V situacích, kdy všechna opatření na školách
selhávají, nabízejí se další navázné služby pro podchycení nevhodného stavu v souvislosti
s poruchou chování žáka.
3.2.5 Žáci se sociálním znevýhodněním
Žáci se sociálním znevýhodněním představují rozmanitou skupinu, u které často školní
úspěšnost selhává zejména důsledkem nedostatečných výchovně vzdělávacích podnětů
v rodině. Zařazování žáků do skupiny sociálního znevýhodnění se v posledních letech
však stalo již stigmatizujícím (Michalík, Baslerová, & Felcmanová, 2015). U této skupiny
žáků je za jeden z nejdůležitějších úkolů považována motivace ke školní práci
(Kucharská, Mrázková, Wolfová, & Tomická, 2013). Potřeby této skupiny žáků jsou
různorodé a vždy je k nim nutno z pozice odborníka přistupovat individuálně. Může se
jednat o podporu v překonávání náročných životních situacích, jazykových bariér,
v nastavování vzdělávacích návyků a o další podpůrné činnosti školy. V tomto ohledu má
školní speciální pedagog za spolupráce s dalšími odborníky důležité uplatnění. Velký
důraz se při školní docházce žáků se sociálním znevýhodněním klade na podporu
pozitivních sociálních vztahů v kolektivu vrstevníků i celé školy. Základem je spolupráce
s rodinnými příslušníky a podpora rodiny k vlastní angažovanosti v rámci vzdělávání
žáka. Za podstatné se považuje vyjadřování respektu k členům rodiny, včetně
respektování kulturních zvyklostí a životních podmínek (Kucharská, Mrázková,
Wolfová, & Tomická, 2013). Přizpůsobení komunikačního kódu při kooperaci s rodinou
by mělo být samozřejmé. Do této skupiny žáků, kteří by (alespoň v počátcích) potřebovali
zvýšenou podporu ze strany školy, spadá i nový žák ve třídě, kterého je potřeba adekvátně
zařadit do kolektivu a školní speciální pedagog ve spolupráci s dalšími pracovníky školy
může významně pomoci. Zároveň se současná škola čím dál více setkává s žáky
z odlišného jazykového prostředí. Jedná se o specifickou skupinu žáků a podpůrný
systém musí být nastaven komplexně v závislosti na jejich individuálních předpokladech.
Znalost jazyka vyučování je základem pro vzdělávání ve školách. Riziko nastává tehdy,
pokud žák úspěšně užívá pro komunikaci český jazyk a ve škole neprospívá. Toto
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selhávání může být projevem nedostatečně osvojeného jazyka, kdy v domácím prostředí
(či v uzavřené komunitě) se žák s českým jazykem nesetkává (Kucharská, Mrázková,
Wolfová, & Tomická, 2013). Školní speciální pedagog i v této oblasti najde uplatnění –
ať už v komunikaci s institucemi zabývajícími se vzděláváním cizinců či přímou
angažovaností ve výuce (podpora pedagoga apod.).
3.2.6 Nadaní žáci
Skupina, která bývala ve školství často opomíjena, jsou žáci nadaní a mimořádně nadaní.
Existuje více podob nadání, které se mohou projevovat v oblasti rozumových schopností
ale i v pohybových a manuálních dovednostech, dále také ve sféře sociální či umělecké.
Současná školská legislativa s touto skupinou žáků již plně počítá a nabízí jim vyšší míru
podpory ve vzdělávání. Je to patrné již v názvu vyhláškay č. 27/2016 Sb, o vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, která operuje s termíny
nadaný žák a mimořádně nadaný žák. Detekci těchto žáků má na starost školské
poradenské zařízení při kooperaci s konkrétní školou. Škola může nadaným žákům
umožnit výuku nad rámec učiva daného ročníku nebo například výuku některých
předmětů ve vyšších ročnících či ve výukových skupinách speciálně vytvořených.
Mimořádně nadaný žák se může vzdělávat podle individuálního vzdělávacího plánu
(Vyhláška č. 27/2016 Sb, o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a žáků nadaných, Část pátá, § 28). Specifické komisionální zkoušky také mohou umožnit
přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku (Vyhláška č. 27/2016 Sb,
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, Část pátá, §
30). Tyto příležitosti mají napomoci k co nejvyšší míře efektivity vzdělávání nadaného

nebo mimořádně nadaného žáka, přičemž k optimálnímu nastavení podmínek
a k individuálnímu přístupu může značně napomoci právě školní speciální pedagog.
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4

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán (dále i IVP) představuje významnou podporu pedagogům
i rodinám, napomáhá k přesnému definování obtíží, poskytuje náměty pro co
nejefektivnější vzdělávací prostředí pro žáka a také může napomoci ke zdokonalování
podmínek na základě vyhodnocených výstupů. Jedná se o podpůrné opatření v souvislosti
s úpravou organizačních podmínek, které se vyhotovuje od druhého stupně podpůrných
opatření (Michalík, Baslerová, & Felcmanová, 2015). Jedná se však o specifický typ
podpůrného opatření. IVP je podpůrným opatřením, které zároveň definuje i jiné druhy
podpůrných opatření (Kendíková & Vosmik, 2016). IVP je blíže charakterizován ve
školském zákoně, konkrétně jde o zákon č. 561/2004 Sb. o vzdělávání dětí, žáků
a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně
nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon specifikuje, komu je individuální
vzdělávací plán určen, § 18 ukládá, že na základě písemného doporučení školského
poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce může ředitel školy povolit
individuální vzdělávací plán žákům se speciálními vzdělávacími potřebami či
s mimořádným nadáním. Zákon se zabývá jeho obsahem, dobou vypracování, určuje, kdo
je za vypracování zodpovědný, naznačuje souvislost s nutným písemným souhlasem
zákonného zástupce žáka a stanovuje průběžnou povinnost ve vyhodnocování
individuálního vzdělávacího plánu. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se v Hlavě II zabývá IVP žáka se
speciálními vzdělávacími potřebami. § 3 stanovuje, že IVP obsahuje rovněž informace
o druzích a stupních podpůrných opatření.
,,Individuální vzdělávací plán zpracovává škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací
potřeby žáka.“ (Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných, Hlava II, § 3) IVP obsahuje údaje o cíli vzdělávání žáka,
časové a obsahové rozvržení učiva, volbu pedagogických postupů, způsob zadávání
a plnění úkolů, způsob hodnocení. Dále určuje případné potřeby dalšího pedagogického
pracovníka nebo další osoby podílející se na práci se žákem a její rozsah i navýšení
finančních potřeb. Specifikuje taktéž situaci ohledně materiálů a pomůcek v rámci
vzdělávání. Uvádí seznam potřebných kompenzačních, rehabilitačních a učebních
pomůcek, speciálních učebnic nebo didaktických materiálů. Jmenovitě určuje
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pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení pro následnou spolupráci.
Při jeho tvorbě je nutné klást důraz na jeho stručnost, praktičnost, přehlednost
i využitelnost, zároveň by nemělo jít o dokument pouze s formálním charakterem
(Michalík, Baslerová, & Felcmanová, 2015). IVP podporuje efektivní vzdělávání žáka se
specifickými vzdělávacími potřebami a slouží taktéž jako důležitý podpůrný materiál pro
vyučující, kteří se s daným žákem ve škole setkávají (Zákon č. 561/2004, o vzdělávání
dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů
mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů). Individuální vzdělávací plán je
školou vypracováván nejpozději jeden měsíc od obdržení doporučení žádosti zákonného
zástupce nebo zletilého žáka. Jeho tvorba vychází z:
-

z diagnostiky odborného pracoviště (PPP, SPC),

-

pedagogické diagnostiky učitele,

-

závěrů z diskusí se žákem/rodiči,

-

potřeb pro daný předmět, ve kterém se deficit objevuje (Zelinková, 2015).

IVP by tedy mělo vytvářet co možná nejvíce optimální podmínky pro vzdělávání dítěte
a mělo by respektovat jeho potřeby i nuance ve studijních předpokladech. Podstatná je
spolupráce rodiny se školou a vlastní aktivita rodičů/zákonných zástupců v přípravě žáka
na vyučování. Zároveň se IVP nevztahuje na všechny vyučovací předměty, pouze na ty,
ve kterých má žák značné deficity (obvykle hodina českého jazyka, matematiky apod.).
Může se soustředit na uplatňování pedagogických postupů, konkrétní vyučovací
předměty, doporučené pomůcky ve výuce, způsob klasifikace a hodnocení nebo na
konkrétní péči (psychologickou, speciálně pedagogickou) poskytovanou školou. Tvorba
IVP se opírá o následující cíle:
-

cíle vzdálené (například úspěšné zakončení školní docházky),

-

cíle dlouhodobé (například získání konkrétních znalostí pro školní rok),

-

cíle krátkodobé (dílčí výsledky vzdělávání, v blízké době) (Zelinková, 2015).

Naplňování IVP je sledováno a vyhodnocováno školským poradenským zařízením
minimálně jednou ročně (Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, Hlava II, § 4).
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5

Současný poradenský systém

5.1

Základní charakteristiky

Škola a pedagogičtí pracovníci, kteří na škole působí, by měli být připraveni na řešení
výchovných i vzdělávacích obtíží jejich žáků. Novým aspektem, s nímž se škola
v posledních letech setkává, je vzdělávání žáků se zdravotním postižením nebo
znevýhodněním, s poruchami chování, se specifickými poruchami učení a podobně. Je
nutné, aby byl vzdělávací systém na tuto skutečnost připraven. Proto školství
v současnosti nabízí podporu žákům, jejich rodinám i pedagogům služby týkající se
pedagogicko-psychologické podpory. Mezi tyto služby se řadí:
-

pedagogicko-psychologické poradenství,

-

speciálně pedagogické poradenství,

-

prevence rizikového chování,

-

kariérové poradenství (Kendíková & Vosmik, 2016).

Tyto služby mohou být institucionálně poskytovány pedagogicko-psychologickými
poradnami, speciálně pedagogickými centry, středisky výchovné péče nebo například
úřady práce. Významnou roli hrají dále školní speciální pedagogogé, výchovní poradci,
školní metodici prevence nebo školní psychologové. Je možné hovořit o takzvaných
školských poradenských zařízeních a školních poradenských pracovištích, které jsou
v následujícím textu blíže charakterizovány a vymezovány. Poskytování poradenských
služeb je ukotveno ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve
školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Ta
charakterizuje účel i jednotlivá pravidla poskytování poradenských služeb a dílčí úkoly
pedagogicko-psychologických poraden, speciálně pedagogických center i škol.

5.2

Školské poradenské zařízení

5.2.1 Charakteristika a činnosti
Školské poradenské zařízení spadá do poradenského systému škol. Vyhláška č. 72/2005
Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních,
ve znění pozdějších předpisů rozděluje dva typy pracovišť: pedagogicko-psychologická
poradna (dále i PPP) a speciálně pedagogické centrum (dále i SPC). Jejich základní
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činností je odborná diagnostika a zároveň doporučují intervenční postupy pro školní
docházku. ,,Školská poradenská zařízení poskytují poradenské služby prostřednictvím
pedagogických pracovníků a sociálních pracovníků.“ (Vyhláška č. 72/2005 Sb.,
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve
znění pozdějších předpisů, § 3, odst. 2). Přičemž vzájemná spolupráce s dalšími
odborníky i mimo školské poradenské zařízení je vyžadována. Vedení dokumentace
spadá do základních činností, jedná se o:
-

dokumentaci žádostí o poskytnutí, odmítnutí či přerušení poradenské služby,

-

dokumentaci z vyšetření – výsledky a poskytovaná péče, zpráva i doporučení ke
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně
nadaných,

-

dokumentaci doporučení k poskytování podpůrných opatření,

-

dokumentaci doporučení ke vzdělávání žáků,

-

další dokumentaci (o poskytování informace, o součinnosti se školami apod.,
o komunikaci s orgány veřejné moci, o revizi zprávy či doporučení) (Vyhláška
č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, § 4, odst. 1).

Mezi PPP a SPC je v praxi úzká provázanost, tato školská poradenská zařízení často úzce
spolupracují. Činnost PPP je zaměřena na jedince s problémy ve školní sféře v obecnější
rovině se zaměřením na diagnostickou, terapeutickou a samozřejmě pedagogickopsychologickou podporu.
5.2.2 Pedagogicko-psychologické poradny
Jedná se o poradenské zařízení zaměřené na výchovu i vzdělávání dětí a mládeže.
Poskytování poradenských služeb žákům, kteří jsou ohroženi určitou formou
neúspěšnosti ve škole, je základní činností, kterou tyto poradny vykonávají. Nabízejí
služby nejen pedagogicko-psychologické, ale i speciálně pedagogické při výchovně
vzdělávacím procesu žáků. Centrem zájmu pedagogicko-psychologických poraden je
tedy sledování školní připravenosti, ale také podpora žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami. Zákon č. 563/2004. Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů určuje kvalifikační požadavky pro pracovníky
poraden. Mezi členy PPP obvykle řadíme psychologa, speciálního pedagoga (včetně
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logopeda) a také sociálního pracovníka. Činnost pracovníků probíhá převážně
ambulantně v prostorách dané instituce, zároveň pracovníci vykonávají návštěvy ve
školách/školských zařízeních. Zásadní činností tohoto zařízení je diagnostika
a intervence. Další náplní práce PPP je vypracovávání odborných posudků a návrhů
s konkrétním opatřením pro školy a zároveň kariérové poradenství či péči o mimořádně
nadané žáky. Podstatná je taktéž metodická podpora škol. Pedagogicko-psychologická
poradna v rámci svých činností zjišťuje připravenost žáků na školní docházku
(pedagogicko-psychologickou), což dokládá zprávou a doporučením, zjišťuje speciální
vzdělávací potřeby dle diagnostiky, navrhuje podpůrná opatření, zprostředkovává
intervenci žáka (speciálně pedagogickou, psychologickou), nabízí poradenské služby
(pro žáky s vyšším rizikem školní neúspěšnosti nebo s rizikem vzniku problémů
v osobnostním i sociálním vývoji, zákonným zástupcům těchto žáků i pedagogickým
pracovníkům), poskytuje poradenství žákům s odlišným kulturním prostředím, nabízí
metodickou podporu školám či školským zařízením a poskytuje kariérové poradenství,
informační i další podporu zákonným zástupcům (Vyhláška č. 72/2005 Sb.,
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve
znění pozdějších předpisů, § 5, odst. 3). Konkrétněji se jedná zejména o následující
činnosti:
-

zjišťování připravenosti žáků na povinnou školní docházku,

-

zjištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků,

-

vydávání zprávy a doporučení pro stanovení podpůrných opatření nebo pro
zařazení žáka do vzdělávacího programu dle jeho vzdělávacích potřeb,

-

speciálně pedagogická a psychologická vyšetření,

-

speciálně pedagogická a psychologická intervence,

-

poskytování poradenských služeb a metodické podpory,

-

kariérové poradenství,

-

poskytování informační a konzultační podpory (Kendíková & Vosmik, 2016).

5.2.3 Speciálně pedagogická centra
Speciálně pedagogické centrum je školské poradenské zařízení, jehož činnost je ukotvena
ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Centrem zájmu speciálně
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pedagogických center jsou žáci se zdravotním postižením či znevýhodněním. Orientují
se na děti a mládež s mentálním, tělesným, zrakovým, sluchovým postižením, s vadou
řeči, kombinovaným postižením či poruchou autistického spektra. Činnost pracovníků
SPC je obdobně jako u PPP vykonávána na pracovišti, čili ambulantně, pracovníci také
vykonávají návštěvy ve školách a školských zařízeních. Navíc mohou navštěvovat také
rodiny nebo zařízení, kde se o žáky pečuje. SPC se přestala zaměřovat na konkrétní druh
zdravotního postižení a orientují se na žáky více komplexně, a to zejména z toho důvodu,
že se zvyšuje počet žáků s kombinovaným a těžkým zdravotním postižením. Mezi
pracovníky těchto institucí patří zejména speciální pedagogové, psychologové, sociální
pracovníci a další odborníci pro zajištění celkového posouzení vzdělávacích předpokladů
jedince. K základním činnostním úkolům SPC se obvykle řadí:
-

zjišťování připravenosti žáků na povinnou školní docházku,

-

zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka,

-

zpracování podkladů pro nastavování podpůrných opatření,

-

vypracovávání zpráv z vyšetření a doporučení pro vzdělávání,

-

poskytování kariérového poradenství,

-

poskytování poradenských, informačních, konzultačních služeb zákonným
zástupcům,

-

poskytování metodické podpory škole (Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění
pozdějších předpisů, § 6, odst. 4).

Speciálně pedagogická, psychologická diagnostika a poradenství (při řešení vzdělávacích
obtíží a osobnostního i sociálního vývoje žáka) spadají ke klíčovým činnostem tohoto
zařízení. Nastavení optimálních vzdělávacích podmínek a přesné určení individuálních
vzdělávacích předpokladů jsou rovněž základem pro kvalitní náplň práce SPC. Pracovníci
navíc zjišťují připravenost žáků na školní docházku, speciální vzdělávací potřeby žáků (s
přihlédnutím na posouzení jiných odborníků), zaštiťují speciálně pedagogickou péči
a vzdělávání žáků, vydávají zprávy a doporučení, poskytují metodickou podporu nejen
škole, ale i zákonným zástupcům daných žáků (Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění
pozdějších předpisů, § 6, odst. 4).
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5.3

Školní poradenské pracoviště

5.3.1 Základní charakteristiky
Školní poradenské pracoviště je druhou oblastí poradenského systému ve školství, jehož
působnost je přímo ukotvena na úrovni konkrétní školy. Působení školního poradenského
pracoviště, jakožto podpůrného poradenského systému, je blíže charakterizováno ve
vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných a také ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve
školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Toto
pracoviště může být zřízeno ve dvou modelech: základním a rozšířeným (Kucharská,
Mrázková, Wolfová, & Tomická, 2013). Model základní je složen z výchovného poradce
a školního metodika prevence, rozšířený model navíc zahrnuje další pracovníky, a to
školního psychologa a školního speciálního pedagoga, případně sociálního pedagoga.
Vyjma sociálního pedagoga jsou tyto pozice v následujících podkapitolách blíže
charakterizovány. Sociální pedagog může rozšířit poradenské pracoviště se zaměřením
na sociální problematiku prostředí žáků. ,,Sociální pedagog řeší sociální situaci žáků a její
negativní dopady na vzdělávání, pravidelnou školní docházku, fungování základních
společenských mechanismů v rodině a přítomnost základních sociálních a hygienických
návyků u žáků.“ (Michalík, Baslerová, & Felcmanová, 2015, str. 167) Současné školství
se však potýká s nedostatkem finančních prostředků na zřizování této pozice. Sociální
pedagog není sice obligatorním členem školního poradenského pracoviště, může však
významně napomoci ke zvýšení školní úspěšnosti žáků i z nepříliš sociálně podnětného
prostředí.
„Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zabezpečuje poskytování poradenských
služeb ve škole školním poradenským pracovištěm [...]“ (Vyhláška č. 72/2005 Sb.,
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve
znění pozdějších předpisů, § 7, odst. 1) Vyhláška dále specifikuje personální obsazení
školního poradenského pracoviště, které odpovídá výše zmíněným modelům školního
poradenského pracoviště. Udává, že zde: „působí zpravidla výchovný poradce a školní
metodik prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně
s dalšími pedagogickými pracovníky školy.“ (Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování

31

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění
pozdějších předpisů, § 7, odst. 1)
Mezi základní činnosti školního poradenského pracoviště patří:
-

poskytnutí podpůrných opatření,

-

jejich sledování a pravidelné vyhodnocování,

-

kariérové poradenství,

-

podpora žáků z odlišného kulturního prostředí (vzdělávání, sociální začleňování),

-

podpora žáků (mimořádně) nadaných,

-

podpora žáků se vzdělávacími i výchovnými obtížemi (zájem o optimální sociální
klima),

-

včasná intervence (náhlé problémy jednotlivců či kolektivu),

-

prevence rizikového chování (šikana apod.)

-

vyhodnocování programů prevence,

-

metodická podpora (pro pedagogy),

-

vzájemná kooperace mezi zákonnými zástupci a školou (Vyhláška č. 72/2005 Sb.,
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských
zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, § 7, odst. 2).

Zároveň je vyžadována spolupráce školy se školským poradenským zařízením či
s orgánem státní moci, pokud to situace vyžaduje.
5.3.2 Školní metodik prevence
Zákonné ukotvení pozice školního metodika prevence nalezneme ve vyhlášce č. 72/2005
Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních,
ve znění pozdějších předpisů. Pozice školního metodika prevence je povinně ve škole
zavedena. Jedná se o klíčového poradenského pracovníka pro primární prevenci
rizikového chování. Mezi nejdůležitější činnosti školního metodika prevence patří
,,Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví,
závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, [...], kriminálního chování,
rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.“ (Vyhláška č.
72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských
zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, Příloha č. 3) Školní metodik prevence vykonává
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i další činnosti, jakými jsou metodické vedení pedagogů školy, práce se žáky nebo
studenty s výše zmíněnými obtížemi, koordinace a realizace aktivit v daných oblastech,
komunikace s orgány státní správy a samosprávy, vedení příslušné dokumentace nebo
vyhledávání rizikových žáků a jejich orientační šetření. Spolupráce s dalšími
pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy je nezbytná. V rámci primární
prevence sociálně nežádoucích jevů je potřeba zmínit Metodický pokyn ministra školství,
mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Ten
charakterizuje Minimální preventivní program na školách a ve školských zařízeních.
Školní metodik prevence je zodpovědný za koordinaci jeho tvorby, kontrolu a evaluaci
naplňování cílů a zároveň se uplatňuje při jeho realizaci a úpravách (Vyhláška č. 72/2005
Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních,
ve znění pozdějších předpisů, Příloha č. 3). Ředitel školy nebo jím pověřený pedagog
zodpovídá za poskytování těchto poradenských služeb. Kombinace rolí výchovného
poradce a školního metodika prevence byla v minulosti běžnou praxí, v současnosti se
tato kombinace nedoporučuje, a to z důvodu velké zátěže na jednoho pracovníka. Školní
metodik prevence musí splňovat podmínky odborné kvalifikace pro přímou
pedagogickou činnost učitele příslušného stupně a typu školy dle vyhlášky č. 317/2005
Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Zde se stanovuje pro
školní metodiky prevence možnost studia k výkonu specializovaných činností v oblasti
prevence rizikového chování v délce trvání nejméně 250 vyučovacích hodin.
5.3.3 Výchovný poradce
Na škole dle zákona působí rovněž výchovný poradce, jde zpravidla o učitele
s postgraduálním vzděláním. ,,Studium se uskutečňuje v rámci programu celoživotního
vzdělávání na vysoké škole v délce trvání nejméně 250 vyučovacích hodin.“ (Vyhláška
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi
a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, Část
první, § 8) Přímá pedagogická činnost je učiteli, který je zároveň výchovným poradcem,
snížena maximálně o 5 hodin za týden (v závislosti na počtu žáků dané školy). Výchovný
poradce se angažuje v poradenské, metodické a informační činnosti v rámci školy.
Hlavním zaměřením této pozice je problematika kariérového poradenství a procesu
integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na školách. Výchovný poradce
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bývá první osobou, na kterou se lidé obracejí v souvislosti se vzniklými problémy ve
školním prostředí. Výchovný poradce na školách začínal působit již v šedesátých letech
minulého století, zprvu byla jeho činnost zaměřena na profesní orientaci (Kucharská,
Mrázková, Wolfová, & Tomická, 2013). Postupně se jeho kompetence rožšiřovaly. Jeho
role je ukotvena ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve
školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Oblast zájmu
výchovného poradce je široká zahrnující profesní poradenství, podporu žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami či dětí cizinců nebo podpora žáků s psychickými
problémy, včetně úzkostí nebo narušeného sebehodnocení. K nejdůležitějším
kompetencím výchovného poradce se řadí:
-

kariérové a studijní poradenství,

-

vyhledávání žáků s obtížemi ve vývoji a vzdělávání, kteří vyžadují zvláštní
pozornost,

-

zpřístupnění vstupní i průběžné diagnostiky (speciálně vzdělávacích potřeb,
mimořádného nadání),

-

spolupráce se školským poradenským zařízením,

-

metodická podpora pedagogů školy,

-

spolupráce se zákonnými zástupci žáků (poskytování informací apod.),

-

shromažďování informací a zajišťování dokumentace v rámci poradenské péče
u žáků (Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách
a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, Příloha č. 3).

Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a s učiteli, převážně třídními, je pro
optimální výkon činnosti výchovného poradce podstatná. Preventivní postupy
s výchovným charakterem tak mohou být efektivněji koordinovány.
5.3.4 Školní psycholog
Pozice školního psychologa se začínala objevovat na školách v devadesátých letech
minulého století. Důvodem byla zejména tendence k poskytování poradenských služeb
přímo na školách. Postupně se ve školním prostředí běžného vzdělávacího proudu
objevovala taktéž pozice školního speciálního pedagoga, který napomáhal k řešení nejen
vývojových obtíží žáků, ale i při výchovných či výukových problémech. Dosud však na
školách není obligatorním členem. ,,Školní psycholog nepatří dnes k základní sestavě
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standardního školního poradenského pracoviště – přesto, že o jeho místě ve škole
málokdo pochybuje.“ (Michalík, Baslerová, & Felcmanová, 2015, str. 156). Školní
psycholog nabízí jednu z prvních psychologických podpor na škole. Služby školních
psychologů a školních speciálních pedagogů zákon specifikuje takto: ,,Poskytování
poradenských služeb ve škole může být zajišťováno i školním psychologem nebo školním
speciálním pedagogem.“ (Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb
ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, § 7)
Náplní práce školních psychologů je podpora učitelů a vedení školy z metodického
hlediska i další poradenské činnosti. Mezi jeho standardní činnosti spadá diagnostika,
depistáž, konzultační, poradenské, intervenční, metodické a vzdělávací činnosti
(Kendíková & Vosmik, 2016). Jde převážně o prevenci a včasné odhalení výukových
obtíží, reedukaci i krizovou intervenci. Klíčovými činnostmi jsou zároveň komunikace se
zákonnými zástupci žáků (včetně besed), skupinová práce s žáky, participace na
tolerantním a multikulturním prostředí školy, účast na přípravě zápisů do prvních tříd
nebo přijímacího řízení (Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve
školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, Příloha č. 3).
Je možné říci, že v současnosti se školství stále potýká s nedostatkem financí i personálu
právě v této oblasti, což brání kvalitnímu a žádoucímu fungování poradenských služeb ve
školách.
Významnou složkou školního poradenského pracoviště je taktéž školní speciální
pedagog, o kterém bude pojednávat celá následující kapitola, jelikož předkládaná
diplomová práce se právě na tuto profesi zaměřuje.
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6 Školní speciální pedagog
6.1

Vymezení pojmu

Školní speciální pedagog patří ke členům školního poradenského pracoviště. Pro
optimální vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na běžných školách je
potřeba zabezpečit dostatečné personální obsazení. Vedle vlastních pedagogů, včetně
třídního učitele, zastupuje významnou pozici také vedení školy, asistenti pedagoga a také
případný školní speciální pedagog a školní psycholog. Důležitost pozice školního
speciálního pedagoga na běžných školách dokládá také výrok: ,,Považujeme za mnohem
užitečnější, když speciálně pedagogická péče probíhá přímo ve škole, a to nejen
reedukace, ale i pravidelné konzultace s rodiči, kteří s dítětem pracují pod vedením
speciálního pedagoga doma, také přímá podpora pedagogů je žádoucí.“ (Kendíková &
Vosmik, 2016, str. 37) Počet nejen speciálních pedagogů, ale i psychologů na běžných
základních školách neustále roste. Důvodem je zejména tendence inkluzivního
vzdělávání, kdy je kolektiv žáků stále více různorodý a individualizace výuky začíná být
velmi podstatná. Nelze přesně určit, kolik školních speciálních pedagogů v současnosti
v českém vzdělávacím systému působí, avšak v roce 2013 se uvádělo, že se jedná
minimálně o 150 pracovníků, nejčastěji na základních školách (Kucharská, Mrázková,
Wolfová, & Tomická, 2013). V současnosti se na školách očekává vyšší počet školních
speciálních pedagogů. Měl by být zaměstnán na takový pracovní úvazek, aby byl schopen
danou školu a žáky, kteří ji navštěvují, dostatečně poznat a uchopit, aby jeho působení
bylo opravdu kvalitní a účinné. ,,Může to být odborník, který působí v jiném pracovišti,
a dokonce může pracovat jako soukromá osoba.“ (Kucharská, Mrázková, Wolfová, &
Tomická, 2013, str. 31) V současné době bývá tato pozice kombinována s pracovním
úvazkem klasického pedagoga na dané škole či pracovníka pedagogicko-psychologické
poradny nebo speciálně pedagogického centra, a to zejména z toho důvodu, že plný
pracovní úvazek pro školního speciálního pedagoga mnohdy škola není schopna uhradit.

6.2

Historický vývoj profese

První polovina dvacátého století je charakteristická výraznými diskusemi o přístupu
k osobám, zejména žákům, s postižením. Vedle již zmiňovaných Čádových sjezdů byl
významný také III. sjezd pro výzkum dítěte (1926). Na tomto sjezdu vystoupil
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z tehdejšího Ministerstva školství a národní osvěty inspektor speciálních škol, Josef
Zeman. Právě on zde zdůraznil roli pedagogických pracovníků ve speciálním školství
a důležité postavení speciálních pedagogů pro společnost. V tomto kontextu se hovoří
o speciálním pedagogovi, jakožto učiteli žáků s postižením v tehdejších specializovaných
institucích. Na přelomu devatenáctého a dvacátého století nebylo sociální postavení
pedagogických pracovníků ve školách a ústavech pro takzvanou úchylnou mládež
optimální. Kvalifikace pro učitele či vychovatele nebyla dostačující, ale stále více se ale
objevovaly tendence k povinnosti vysokoškolského vzdělání, které propagoval mimo jiné
Jan Mauer či Josef Zeman. Čím dál více se kladl důraz na pedagogické vzdělání i praxi
na běžných školách a na co možná největší propojení specializací ve vzdělávání
pedagogů. Speciálně pedagogická diagnostika se pro něj stala klíčovou pro výchovně
vzdělávací činnost speciálních pedagogů. Speciální pedagogové se v tehdejší době snažili
o co největší rozvoj systematické péče o děti a mládež se zdravotním postižením, což se
projevovalo zejména v jejich obětavém, empatickém i všestranném přístupu i přes to, že
sociální ani ekonomické ohodnocení nebylo dostačující. Profese speciálního pedagoga se
v osmdesátých letech dvacátého století řadila k výchovnému poradenství, kdy speciální
pedagogové působili v pedagogicko-psychologických poradnách, dále také v základních
školách

nebo školách speciálních a speciálních zařízeních (Kucharská, Mrázková,

Wolfová, & Tomická, 2013). Činnost speciálních pedagogů se hojně rozvíjela zejména
v posledním desetiletí dvacátého století. V tomto desetiletí se začínala objevovat
speciálně pedagogická centra, a to zejména z důvodu vysoké poptávky rodin s dětmi se
zdravotním postižením. V tomto období byli nejvíce ve školách podporováni žáci
s tělesným postižením (Kucharská, Mrázková, Wolfová, & Tomická, 2013). Pozici
školních speciálních pedagogů bylo nejprve možné spatřit ve školách zaměřujícíh se na
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Role školního speciálního pedagoga
postupně rostla a v současné době je tato profese považována odbornou veřejností za
rovnocennou klasickému pedagogovi.

6.3

Legislativní vymezení a kvalifikace

Inkluzivní vzdělávání je princip, který je ve školství podporován současnou legislativou.
Vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zabývá zákon č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění
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pozdějších předpisů, neboli školský zákon. Dále je pro tuto oblast klíčová vyhláška č.
27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
která je účinná od 1.1.2016. Tato vyhláška nově hovoří o takzvaných podpůrných
opatřeních. Podpůrná opatření se soustředí na žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami, tedy na žáky se zdravotním postižením i na žáky nadané a mimořádně nadané.
Tato opatření jsou v práci blíže charakterizována v kapitole Podpůrná opatření. Zákon č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, § 2, odst. 2
zařazuje speciálního pedagoga mezi pedagogické pracovníky, kteří vykonávají přímou
pedagogickou činnost. Odborné kvalifikační předpoklady speciálního pedagoga blíže
určuje § 18 daného zákona. Ty speciální pedagog získává dokončeným studiem
akreditoveného magisterského studijního programu se zaměřením na speciální
pedagogiku, pedagogiku předškolního věku, na přípravu učitelů ZŠ, SŠ, vychovatelů či
se zaměřením na pedagogiku, v posledních dvou případech s důrazem na rozšíření
odborné kvalifikace v podobě doplňujícího studia. Nepříliš vhodné je, aby čerstvý
absolvent vysokoškolského studia daného zaměření nastoupil právě na pozici školního
speciálního pedagoga. A to zejména z důvodu jeho nízkých profesních zkušeností
a případné nemožnosti kooperovat se zkušenějšími odborníky.

6.4

Náplň práce školního speciálního pedagoga

6.4.1 Obecné vymezení
Školní speciální pedagog se zaměřuje zejména na komunikaci s vedením, pedagogy, žáky
školy a také se zákonnými zástupci, dále také ,,[..] na vytváření programu poskytování
pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární
prevence“ (Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách
a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, Příloha č. 3). S tím
souvisí i výrok týkající se náplně práce školního speciálního pedagoga: ,,Zabývá se
především včasnou identifikací žáků s potřebou podpůrných opatření a vytvářením
(případně i realizací) strategií a postupů vedoucích k odstranění či zmírnění výukových
problémů.“ (Michalík, Baslerová, & Felcmanová, 2015, str. 153). Mezi základní oblasti
jeho náplně práce patří depistážní, diagnostické a intervenční, koordinační i metodické
činnosti. Školní speciální pedagog může na škole vykonávat screening žáků v riziku,
speciálně pedagogická vyšetření, reedukační činnosti, poradenské nebo terapeutické
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aktivity. Je nutné doplnit, že konkrétní náplň práce školního speciálního pedagoga je
potřeba přizpůsobit jednotlivým požadavkům v dané škole na základě poptávky rodičů,
žáků i pracovníků školy. Je důležité tuto činnost v pravidelných intervalech evaluovat
a případně upravovat. V praxi se mnohdy tato profese prolíná s klasickou pedagogickou
činností, to znamená, že školní speciální pedagog ve škole někdy působí také jako učitel
nebo výchovný poradce (Kucharská, Mrázková, Wolfová, & Tomická, 2013). Kombinace
těchto rolí může vést ke snížení náhledů na danou problematiku v souvislosti s nižší
možností konzultovat problémy a také může mít za následek přetížení pracovníka.
6.4.2 Reedukační a intervenční činnosti
Reedukace představuje spolu s rehabilitací a kompenzací základní speciálně
pedagogickou metodu (Zelinková, 2015). V přesných souvislostech se jedná o podporu
ve vytváření nových postupů a dovedností. Je možné také hovořit o intervenci, nikoliv
však o doučování. Mezi úlohy školního speciálního pedagoga v rámci intervenčních
i terapeutických činností patří především stimulace dílčích funkcí, náprava specifických
poruch učení a další formy terapií (Kucharská, Mrázková, Wolfová, & Tomická, 2013).
Školní speciální pedagog tedy koordinuje žáky s potřebou podpůrných opatření, může
kooperovat na vzniku individuálních vzdělávacích plánů i na dalších administrativních
úkonech. Může zajišťovat předměty speciálně pedagogické péče ve 2. až 5. stupni
podpory v rámci podpůrných opatření, což mimo školního speciálního pedagoga může
vykonávat pouze speciální pedagog školského poradenského zařízení nebo pedagog
s rozšířenou kompetencí ve speciální pedagogice (pro dys poruchy u žáků). Tato podpora
se soustředí na předměty, ve kterých má žák obtíže. Ve druhém stupni je zajištěna 1
hodina speciálně pedagogické péče za týden a činnost se zaměřuje na nápravy: ,,[…] např.
v oblasti logopedických obtíží, řečové výchovy, specifických poruch učení, rozvoj
grafomotorických dovedností, rozvoj vizuálně percepčních dovedností, zdravotní tělesné
výchovy, na nácvik sociální komunikace.“ (Vyhláška č. 27/1016 Sb., o vzdělávání žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, Příloha č. 1, část A). U třetího
stupně podpory jsou předměty speciálně pedagogické péče identické jako u druhého
stupně, avšak navíc mohou zahrnovat bazální stimulaci, zrakovou stimulaci, práci
s optickými pomůckami, logopedickou péči, výuku českého znakového jazyka, nácvik
odezírání neboprostorové orientace i další oblasti. Přičemž reedukační skupina může
zahrnovat maximálně 4 žáky a časová dotace činí až 3 hodiny týdně (Vyhláška č. 27/1016
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Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, Příloha
č. 1, část A). Čtvrtý stupeň podpory disponuje stejnou časovou dotací pro předmět
speciálně pedagogické péče a je schopen navíc zahrnout způsoby alternativní nebo
augmentativní komunikace, nácvik samotstatného pohybu u žáků se zrakovým
postižením nebo výuku Braillova bodového písma (Vyhláška č. 27/1016 Sb., o vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, Příloha č. 1, část A).
Předměty speciálně pedagogické péče v pátém stupni podpory zahrnují dotaci 4 - 5 hodin
za týden. ,,Vždy se respektuje i potřeba odpočinku a změny činností u žáka. Současně je
možné využít tuto dotaci pro práci se třídou nebo skupinou žáků, pro práci v oblasti
nácviku sebeobsluhy a pro zlepšení komunikačních schopností a praktických dovedností
žáka.“ (Vyhláška č. 27/1016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných, Příloha č. 1, část A).
Školní speciální pedagog se zaměřuje také na žáky s počínajícími či krátkodobými
problémy. ,,Hovoří se o tzv. preventivně intervenčním modelu péče o žáky ještě před
diagnostikou jejich speciálních vzdělávacích potřeb.“ (Kucharská, Mrázková, Wolfová,
& Tomická, 2013, str. 22) Náplň práce v současném českém školství blíže charakterizuje
výrok: ,,Školní speciální pedagog sehrává velmi důležitou roli při podpoře edukace žáků
v 1. stupni podpory, kde identifikuje výukové (výchovné) problémy žáků, navrhuje
podpůrná opatření, dohlíží na jejich zařazení do školní práce.“ (Michalík, Baslerová, &
Felcmanová, 2015,

str. 155) V rámci výkonu

reedukačních,

intervenčních

i terapeutických činností má školní speciální pedagog možnost absolvovat programy,
akreditované kurzy pro proškolení v dílčích aktivitách.
6.4.3 Depistážní a diagnostické činnosti
Pro nastavení správné intervence u žáka s potřebou podpory ve vzdělávání je nutné
vyhodnotit jeho aktuální předpoklady. Depistáž slouží k identifikaci žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami nebo s rizikem vzniku speciálně vzdělávacích potřeb, na ni
následně navazuje zařazení žáka do procesu speciálně pedagogické péče. Tento proces je
nutné nastavit dle individuálních předpokladů žáka, a to v závislosti na: ,,vytyčení
hlavních problémů žáka, stanovení plánu pedagogické podpory v rámci školy a mimo ni
a stanovení druhu, rozsahu, frekvence, a trvání intervenčních činností.“ (Vyhláška
č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských
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zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, Příloha č. 3). Depistážní činnosti může
vykonávat školní speciální pedagog v souvislosti s činnostmi diagnostickými. Pro
efektivní diagnostické aktivity se často využívají portfolia žákových prací nebo projevů
(Kucharská, Mrázková, Wolfová, & Tomická, 2013). Ta slouží k dokumentaci informací
o výsledcích žáka a využívaných postupech ve výuce a mohou tak sloužit k názornému
sledování vývoje žáka ve vzdělávacím procesu. Portfolia jsou vytvářena především
pedagogy, za metodického vedení školním speciálním pedagogem. Diagnostice je potřeba
věnovat velkou pozornost, a proto je vhodné konzultovat situace se zkušenými odborníky.
Diagnostika speciálně vzdělávacích potřeb se provádí v návaznosti na shromažďování
a následné analýze informací o konkrétním žákovi, včetně osobní či rodinné anamnézy.
Zaměřuje se mimo jiné na školní zralost či dílčí funkce (lateralita, rizika poruch čtení
nebo psaní). K tomu se využívají dílčí diagnostické testy, na které má školní speciální
pedagog oprávnění. Školní speciální pedagog se může také podílet na vytváření postupů
v rámci zápisů do prvních tříd (Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských
služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů,
Příloha č. 3).
6.4.4 Metodická podpora pedagogů a asistentů pedagoga
Pedagogové se mohou dostat do situací, kdy si s vedením třídního kolektivu/žáka ve
výuce již nevědí rady a hledají podporu třetí strany. Ze své pozice může tak školní
speciální pedagog metodicky vést pedagogy působící na škole a nabídnout jim žádanou
podporu v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Je tedy
významným konzultantem školy. Koordinuje speciálně pedagogické i poradenské služby
na škole, může vést semináře pro pedagogy školy nebo seznamovat pedagogy
s využíváním speciálních pomůcek a didaktických materiálů (Vyhláška č. 72/2005 Sb.,
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve
znění pozdějších předpisů, Příloha č. 3). V rámci těchto aktivit je nutné, aby byl školní
speciální pedagog schopen vyhodnotit dovednosti pedagogů v souvislosti s jejich
osobnostními přednostmi i nedostatky, které spolu budou schopni analyzovat. Mezi
metody práce s učiteli lze zařadit metodická setkání se zaměřením na potřebná témata,
individuální konzultace, realizace vzdělávacích seminářů, náslechy v hodinách nebo
videotrénink interakcí (Kucharská, Mrázková, Wolfová, & Tomická, 2013). Výše se
popisuje tvorba porfolií, která se realizuje i v souvislosti s učitelskou činností. Hovoří se
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o učitelských portfoliích, ve kterých se zaznamenávají konkrétní situace ve výuce, postup
při řešení, čas a další náležitosti (Kucharská, Mrázková, Wolfová, & Tomická, 2013). Tato
portfolia jsou přínosem pro detailní analýzu klíčových situací a ke společnému hledání
jejich řešení. Školní speciální pedagog společně s pedagogem vytváří také plán
pedagogické podpory.
Spolupráce s asistenty pedagoga patří k zásadním činnostem pro nastavení optimálního
klimatu ve škole, kde asistenti pedagoga působí. Asistent pedagoga může se školním
speciálním pedagogem řešit aktuální problémy. K nabídce činností se řadí metodická
setkání i konzultace výukových situací (Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění
pozdějších předpisů, Příloha č. 3). Je možné také, aby školní speciální pedagog vykonával
náslechy v hodinách, kde asistent pedagoga působí. V této souvislosti se udává, že je
vhodné realizovat společné rozbory i s pedagogem (Kucharská, Mrázková, Wolfová, &
Tomická, 2013). Školní speciální pedagog se rovněž významně podílí na osvětě okolí
(rodičů, pedagogů, žáků) v oblasti působení asistenta pedagoga, a tím tuto pozici
stabilizuje ve vzdělávacím procesu.
V souvislosti s podporou pedagogů nebo asistentů pedagoga je možné hovořit rovněž
o školním prostředí, na jehož úpravy může mít školní speciální pedagog významný vliv.
Je schopen seznámit pedagogické pracovníky se speciálními pomůckami nebo
didaktickými materiály (Michalík, Baslerová, & Felcmanová, 2015). Ty je škola následně
schopna pořídit a školní speciální pedagog může blíže obeznámit pracovníky školy
s danými materiály a pomůckami.
6.4.5 Spolupráce s rodiči/zákonnými zástupci žáků
Poradenská činnost se orientuje rovněž na rodiče či zákonné zástupce. Pravidelná
komunikace s rodinou nebo zákonnými zástupci je nedílnou složkou činností školního
speciálního pedagoga. ,,[...] speciální pedagog se může významně podílet na procesu
slaďování představ obou stran, na hledání vhodných strategií řešení problému, se kterými
by obě strany byly spokojeny, může u obou stran posilovat kompetence být partnery ve
prospěch dítěte.“ (Kucharská, Mrázková, Wolfová, & Tomická, 2013, str. 73) Přístup
školy k rodičům hraje ve vzájemné spolupráci významnou roli. Partnerský vztah
a podpůrné prostředí ve vztahu rodič - škola by pro kvalitní výchovu a vzdělávání dítěte
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měly být na prvním místě. Za hlavní činnosti školních speciálních pedagogů v rámci
komunikace se zákonnými zástupci se považují besedy, individuální konzultace s rodiči
a jejich osvěta (Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách
a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, Příloha č. 3).
Významnou náplní práce školního speciálního pedagoga v rámci spolupráce nejen se
žákem ale i s jeho zákonnými zástupci je účast na kariérovém poradenství. Může
významně podpořit hledání vzdělávací cesty či budoucího uplatnění žáka na trhu práce
(Michalík, Baslerová, & Felcmanová, 2015). Je zřejmé, že rodina má klíčový vliv na
školní úspěšnost dítěte. Pravidelná a dlouhodobá péče ze strany rodičů patří k základním
předpokladům úspěchu. V tomto ohledu má školní speciální pedagog, případně školské
poradenské zařízení, významnou úlohu, kdy by měl nabídnout podporu a místo pro
diskusi.
6.4.6 Evidence
Dokumentace jednotlivých případů je nedílnou součástí náplně práce školního
speciálního pedagoga. Tuto činnost je nutné vykonávat v souladu s předpisy o ochraně
osobních údajů (Michalík, Baslerová, & Felcmanová, 2015). Pravidelná a strukturovaná
dokumentace činností školního speciálního pedagoga patří k důležitým aspektům jeho
metod práce. Veškerá setkání s žáky je nutné evidovat, obdobně jako poznámky
z pozorování a další dokumentaci. Evidence je podstatná zejména pro: ,,průběžné
vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami a rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb u žáků, dle
potřeby navržení a realizace úprav“ (Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění
pozdějších předpisů, Příloha č. 3). Dále jedinec v této pozici obvykle sleduje změny
v legislativě, které se týkají vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a informuje o nich vedení i pedagogy školy (Kucharská, Mrázková, Wolfová, & Tomická,
2013)
6.4.7 Spolupráce se školským poradenským zařízením
Další významnou činností školního speciálního pedagoga je spolupráce se školským
poradenským zařízením, tedy s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně
pedagogickým centrem. ,,Pracovníci poraden představují pro něho odborné zázemí,
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metodický servis.“ (Kucharská, Mrázková, Wolfová, & Tomická, 2013, str. 92) Pro
nalezení adekvátních řešení výukových obtíží jednotlivých žáků je tato spolupráce
nezbytně nutná. I odborníci ze speciálně pedagogických center mají ze spolupráce
výrazný užitek, jelikož se tak depistáže ve škole snáze a efektivněji realizují. Společná
setkávání odborníků jsou podstatná pro diskusi aktuálních situací a jejich změn,
legislativních opatření a dalších témat. Školní speciální pedagog má na starost vedení
dokumentace z jednotlivých jednání či schůzek (Kucharská, Mrázková, Wolfová, &
Tomická, 2013). I zde platí, že partnerský přístup by měl být samozřejmostí. Školní
speciální pedgog může z pověření školy spolupracovat i s dalšími složkami, jakými jsou
sociální odbory obcí nebo městských částí, s odborem sociálně právní ochrany dítěte,
s neziskovými organizacemi, se zdravotnickými institucemi apod.

6.5

Vztahová stránka školního speciálního pedagoga ve škole

6.5.1 Základní vymezení
Je zřejmé, že školní speciální pedagog má ve vztahu k dané škole odlišnou pozici od
speciálního pedagoga působícího v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně
pedagogickém centru. Vztahy mezi školním speciálním pedagogem a školou, tedy
dalšími pedagogy, vedením školy, asistenty pedagoga, žáky i rodiči, jsou užší a osobnější,
jelikož jejich vzájemná spolupráce je výrazně individuálnější. Tento fakt přispívá
k zavedení optimálního přístupu k žákům se zdravotním postižením či jednotlivými
potřebami podpůrných opatření. Školní speciální pedagog je schopen ze své pozice spolu
se školním psychologem, v případě nutnosti, poskytnout okamžitou a cílenou
pedagogicko-psychologickou péči. Školní speciální pedagog dokáže tudíž detekovat
případné problémy a rizika, pracuje ve známém prostředí, což je pro efektivní působení
na žáky značnou výhodou. Důležitý je rovněž časový faktor, jelikož z této pozice je
schopen velmi rychle zasahovat ve vzniklých rizikových a problémových situacích.
6.5.2 Školní speciální pedagog a vedení školy
Přístup vedení školy může být k této pozici různorodý. Je nutné, aby ředitel školy přesně
věděl, z jakého důvodu má zájem zaměstnávat školního speciálního pedagoga, aby jeho
přijetí nebylo jen následováním módních trendů (Kucharská, Mrázková, Wolfová, &
Tomická, 2013). V opačném případě by působení školního speciálního pedagoga
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nemuselo vést k žádanému cíli ani u jedné strany. V současnosti však ředitelé škol spíše
velmi intenzivně volají po této pozici a mají ucelenou představu o tom, jaké činnosti by
měl školní speciální pedagog na jejich škole vykonávat. Existují avšak i případy, ve
kterých není žádán, jedná se například o některé výběrové školy, kde může převládat
představa, že žádným výchovně-vzdělávacím obtížím jejich žáků nečelí (Kucharská,
Mrázková, Wolfová, & Tomická, 2013). Rizikem jsou taktéž přehnaná očekávání školy
v souvislosti s kompetencemi školních speciálních pedagogů, a tím zákonitě vznik
nespokojenosti z nedosažených cílů.
6.5.3 Školní speciální pedagog a další pedagogové školy
Kooperativní vztah mezi školním speciálním pedagogem a dalšími pedagogy a asistenty
pedagoga školy je klíčový pro optimální klima školy a pro efektivní spolupráci. Jeho
pozice pomáhá k: ,,vytvoření podmínek pro týmovou spolupráci“ (Michalík, Baslerová,
& Felcmanová, 2015, str. 153). Na počátku činnosti školního speciálního pedagoga
mohou nastat situace, kdy se učitelé brání kooperaci, a dokonce tuto pozici odmítají.
Důvodem může být strach z toho, že budou podstoupeni kritice, hodnocení (Kucharská,
Mrázková, Wolfová, & Tomická, 2013). V rámci tohoto hlediska má významnou roli
vedení školy, které by mělo vyjasnit působení školního speciálního pedagoga a zdůraznit,
že tato pozice nabízí zejména podporu. Učitelé i školní speciální pedagog jsou
rovnocenným členem pedagogického sboru a mají shodný cíl. Poradenská role této
profese je významná právě pro spolupráci s učiteli. Tento odborník může výrazně přispět
ke zvyšování povědomí a k návaznému informování v problematice speciálních
vzdělávacích potřeb žáků (Kucharská, Mrázková, Wolfová, & Tomická, 2013).
6.5.4 Školní speciální pedagog a žák/žáci
Je jisté, že vzájemná spolupráce mezi žákem a školním speciálním pedagogem je užší než
mezi žákem a pedagogem, a to zejména z důvodu vyšší míry individualizace a aktivizace.
Školní speciální pedagog má ,,více příležitostí k individuální práci se žákem (i s ostatními
žáky ve třídě) a možnost lépe poznat osobnost žáka (žáků)“ (Michalík, Baslerová, &
Felcmanová, 2015, str. 153). Významným faktorem jsou samozřejmě i osobnostní
charakteristiky daných jedinců a také celkové klima školy. Je důležité brát v úvahu
profesní kompetence, uvědomovat si a respektovat hranice činnosti školního speciálního
pedagoga (Kucharská, Mrázková, Wolfová, & Tomická, 2013). Tyto hranice jsou jak
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časové, tak vztahové – nejedná se o kamarádský ani rodičovský vztah, jde o profesionální
podporu žáka ve vzdělávacím procesu. Přesně vymezené limity vzájemné činnosti
pomáhají nejen žákům, ale i odborníkovi, který tím může předcházet pocitu osobního
selhání či dokonce syndromu vyhoření.
6.5.5 Školní speciální pedagog a rodina/zákonní zástupci žáků
Školní speciální pedagog má nezastupitelnou úlohu i ve spolupráci s rodinou žáka
vyžadujícího vyšší míru podpory ze strany školy. Je nutné, aby se tento vztah zakládal na
vzájemném respektu a partnerském přístupu. Důvěra a přesné vymezení cíle i formy
podpory jsou nezastupitelnou složkou. Aktivní postoj rodiny (nejen žáka) je klíčový pro
žádané výsledky. Optimální kooperace v rámci těchto složek zahrnuje taktéž další
pedagogy, kteří se podílejí na vzdělávání žáka. Školní speciální pedagog je mnohdy
prostředníkem mezi školou a rodinou. ,,Často působí v roli mediátora mezi učitelem
a rodičem, detailněji se vztahy liší podle typu rodičů.“ (Kucharská, Mrázková, Wolfová,
& Tomická, 2013, str. 71) Je zřejmé, že se tato profese dosud vyvíjí a povědomí o její
náplni není plně rozšířené, to může přinášet jistá rizika. Je však pravděpodobné, že se do
budoucna kompetence školního speciálního pedagoga vyjasní i mezi veřejností, což
napomůže k efektivní spolupráci v širším hledisku i mezi školou a rodinou.

6.6

Školní speciální pedagog a jeho osobnost

Působení školního speciálního pedagoga je rovněž závislé na jeho osobnostních
charakteristikách a předpokladech. Povahové vlastnosti ovlivňují celkový úspěch při
práci i její formu. U pomáhajících profesí je důležitá schopnost empatie, tolerance,
spolupráce i například induktivního a kreativního myšlení. Za nevhodné se považují
osobnostní charakteristiky, jakými jsou impulzivita, agresivita či choleričnost, jelikož pro
žádané výsledky práce se žákem je nutné obvykle nastolit vlídný, bezpečný, podpůrný,
až přátelský vztah. Podstatnou dovedností je schopnost sebereflexe (Kucharská,
Mrázková, Wolfová, & Tomická, 2013). Dovednost realistického zhodnocení situací je
žádaná nejen z hlediska pozitivního vlivu na práci samotnou, ale i z hlediska duševní
hygieny pedagoga. Otevřená komunikace s dalšími pracovníky, žáky i rodiči je nedílnou
součástí pozitivního klimatu školy. Profesionální jedinec by měl znát své možnosti,
kvality i limity. Efektivní práce s časem a schopnost odlišování pracovního a soukromého
života patří k podstatným kompetencím školního speciálního pedagoga (Kucharská,
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Mrázková, Wolfová, & Tomická, 2013). Je třeba také zmínit nadšení pro činnost i chuť
se neustále zdokonalovat, vzdělávat a hledat nové cesty k řešení.
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7

Postoje školních speciálních pedagogů k jejich působení

na základních školách
7.1

Charakteristika a cíle výzkumného šetření

Empirická část této diplomové práce je založena na smíšeném výzkumu. ,,Smíšený
výzkum je definován jako obecný přístup, v němž se míchají kvantitativní a kvalitativní
metody, techniky nebo paradigmata v rámci jedné studie.“ (Hendl, 2016, str. 56)
Výzkumné šetření je v této práci složeno ze dvou částí. Nejprve se věnuji kvalitativnímu
šetření,

které je následně doplněno kvantitativním

šetřením

prostřednictvím

strukturovaného dotazníku (kapitola 8).
První část výzkumu se snaží o bližší uvedení do problematiky role školních speciálních
pedagogů na běžných základních školách. Pro realizaci výzkumného šetření jsem zvolila
kvalitativní dotazování menšího počtu respondentů. Konkrétně se jednalo o vzorek pěti
osob působících právě na pozici školních speciálních pedagogů. Cílem této části
diplomové práce je zjistit, jaké činnosti školní speciální pedagogové na současných
základních školách nejčastěji vykonávají. Jaká je jejich profesní pozice v rámci školy a s
jakými komplikacemi se setkávají. Úkolem je také zjistit, jak respondenti vnímají
vzájemné vztahy mezi složkami podílejícími se na výchovně vzdělávacím procesu žáků
v závislosti na působení školního speciálního pedagoga. K názornému doložení
získaných dat slouží přepis jedné výpovědi z realizovaného dotazování (Příloha č. 1).
Tento přepis je určen k demonstraci průběhu dílčích rozhovorů.
V předkládaném výzkumu přibližuji roli školních speciálních pedagogů na běžných
základních školách v závislosti na konkrétních příkladech. Využívám induktivních forem
vědeckých metod, kdy jsou na základě konkrétních příkladů vyvozovány obecné
souvislosti, jsou tedy zevšeobecňovány (Ferjenčík, 2010). Zájem je soustředěn zejména
na vztahové hledisko a na přínos dané pozice v běžném proudu základního vzdělávání.
Ke splnění cíle této části výzkumného šetření jsem si položila následující výzkumné
otázky.
Výzkumné otázky:
-

Jakou náplň práce vykonávají oslovení školní speciální pedagogové na základních
školách?

48

-

Co je dle respondentů považováno za základní problémy současného působení na
pozici školního speciálního pedagoga?

-

7.2

Jak respondenti hodnotí vztahovou stránku v rámci jejich profesní činnosti?

Popis metod

Daný výzkum jsem realizovala v období od září 2016 do října 2017 prostřednictvím
kvalitativních rozhovorů, konkrétně rozhovorů narativních, které dle mého názoru splňují
parametry cílů práce. „Hlavní skupinu sběru dat v empirickém výzkumu tvoří
naslouchání vyprávění, kladení otázek lidem a získávání jejich odpovědí.“ (Hendl, 2016,
str. 164) Kvalitativní rozhovor je vždy uzpůsoben respondentovi, nikoli výzkumníkovi.
Tázání výzkumníka nemá pevnou strukturu, využívá se svobodného zodpovídání
a volného vyprávění dotazovaného. Technik kvalitativního dotazování je velké množství.
Jedná se například o neformální rozhovor, skupinovou diskusi, narativní rozhovor,
vyprávění či rozhovor s návodem (Hendl, 2016). Kvalitativní rozhovor klade na
výzkumníka vysoké požadavky v oblasti vedení rozhovoru. Hendl (2016) poukazuje na
důležitost zejména začátku a konce rozhovoru, kdy se vytváří určitý vztah mezi
výzkumníkem a respondentem a také se jednotlivci seznamují s pravidly dotazování,
důležitým aspektem je rovněž možnost návazného kontaktu mezi účastníky rozhovoru.
Také Ferjenčík (2010) považuje úvodní a záverečnou etapu za klíčovou. To podstatné je
navození optimální atmosféry, srozumitelnost, v závěru také sumarizace výpovědí, aby
nedošlo ke zkreslení či nepochopení řečeného a samozřejmě pozitivní ocenění
respondenta za spolupráci.
Narativní rozhovor není založen na pevné, předem stanovené struktuře, ale na volném
vyprávění dotazovaného. „Vychází se z předpokladu, že existují subjektivní významové
struktury o určitých událostech, které se vyjeví při volném vyprávění, a naopak neprojeví
při cíleném dotazování.“ (Hendl, 2016, str. 176) Ferjenčík (2010) v souvislosti
s psychologickým výzkumem hovoří o „nestrukturovaném interview“. V tomto případě
výzkumník nevyužívá předpřipravené otázky, ale téma rozhovoru je pevně dané. Nejedná
se tedy o metodu volných asociací.
V rozhovorech jsem nepokládala konkrétní otázky, na které bych vyžadovala přímé
odpovědi, nejednalo se tedy o strukturované dotazování. Vedla jsem respondenty
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k volnějšímu vyprávění na probíraná témata. Respondenti tak hovořili o oblastech, které
byly pro ně důležité, palčivé či zajímavé. Na konkrétních příkladech se ukazují klíčové
oblasti působení této pozice na základních školách. Ukázky z praxe přibližují jednotlivé
činnosti i komplikace, se kterými se jedinci setkávají. Nejedná se tedy o zobecňující
zjištění, ale o názornou demonstraci možného působení školních speciálních pedagogů.
Výzkum jsem zahájila náhodným oslovením školních speciálních pedagogů z Prahy
s žádostí o rozhovor. Celkem jsem uskutečnila pět rozhovorů, vždy přímo ve školním
prostředí, v uzavřeném prostoru, kde bylo zaručeno soukromí a optimální podmínky pro
realizaci rozhovorů. Rozhovory jsem po předchozí domluvě zaznamenávala na diktafon.
V tomto ohledu jsem vždy poskytla prohlášení o mlčenlivosti (Příloha č. 3), ve kterém se
zavazuji k zachování kompletní a bezvýhradné mlčenlivosti o všech skutečnostech, které
jsem se dozvěděla během vykonaného rozhovoru (nebo v bezprostřední souvislosti
s touto účastí). Respondenty jsem seznámila s účelem výzkumu, s možností kdykoliv
odstoupit od výzkumu i s plným zachováním jejich anonymity. V této souvislosti
respondenti podepisovali informovaný souhlas (Příloha č. 2), ve kterém ztvrzují svou
účast na výzkumu v rámci této diplomové práce a možnost publikace získaných dat.
Jednotlivé rozhovory se uzpůsobovaly respondentům, tudíž nelze stanovit ani průměrnou
délku rozhovorů. Průměrně se jednalo o délku jedné až jedné a půl hodiny.

7.3

Realizace výzkumu a popis výzkumného vzorku

V rámci kvalitativního výzkumu jsem vycházela z dat, která jsem získala z pěti rozhovorů
se školními speciálními pedagogy působícími na běžných základních školách. Konkrétně
se jednalo o pět žen, které byly vybrány náhodným výběrem z pražských základních škol,
kde funguje právě tato pozice. Kontakty na dané osoby jsem získala přes internetové
webové stránky škol. I přes cílenou snahu se mi nepodařilo nalézt, a tedy ani zkontaktovat
žádného muže působícího v roli školního speciálního pedagoga, z toho důvodu jsou mými
respondenty pouze ženy. Celkem jsem oslovila deset osob, přičemž více než polovina
reagovala na mou žádost o rozhovor velmi ochotně a vstřícně. Jednotlivé respondenty
jsem oslovovala elektronicky, prostřednictvím e-mailové korespondence. Společné
setkání se vždy konalo po informování vedení školy. Dvě z nich se konala v dopoledních
hodinách v době vyučování, tři setkání byla uskutečněna po vyučování. Všechny
respondentky celoživotně pracují ve školství, a to nejen na pozici speciálního pedagoga.
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Mají zkušenost s pozicí asistenta pedagoga, učitele odborných předmětů, třídního učitele
či výchovného poradce.
V následujícím textu se pokusím přiblížit filozofii škol, kde pět oslovených respondentek
pusobí, jelikož se domnívám, že pro bližší pochopení příběhů těchto speciálních
pedagožek je důležité také vnímat kontext prostředí jejich pedagogického působení. Pro
účely následujícího textu bude využívána zkratka ,,SP“ zastupující pojem ,,školní
speciální pedagog“.
1SP
Mnou oslovená první školní speciální pedagožka působí na fakultni škole Pedagogické
fakulty Univerzity Karlovy, která se profiluje důrazem na individuální přístup k žákům
a rodinným klimatem. Rovněž disponuje bezbariérovostí a nižším počtem žáků ve
třídách, ve kterých jsou asistenti pedagoga její nedílnou součástí. Školní poradenské
pracoviště, které škola zřídila roku 2015, zahrnuje dostatečné obsazení, tedy nejen
výchovného poradce a školního metodika prevence, ale také dvě školní speciální
pedagožky a dokonce školního sociálního pedagoga a psychoterapeuta. Školní psycholog
momentálně na škole nepůsobí, ale škola disponuje kontakty na konkrétní pedagogickopsychologickou poradnu a speciálně pedagogické centrum. Obě speciální pedagožky
školy jsou rovněž třídními učitelkami a jejich působení zahrnuje zejména: depistáže
v hodinách, individuální i skupinové intervence s žáky, poradenství i konzultace, podpora
při realizaci individuálně vzdělávacích plánů, podpora studentů mimořádně nadaných či
vedení logopedického kroužku.
2SP
Tato škola s dlouhotvající historií je taktéž fakultní školou Pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy. Areál je bezbariérový a pozornost je věnována individuálním
potřebám žáků. Školní poradenské pracoviště této školy se soustředí převážně na primární
a sekundární prevenci a personálně je plně obsazeno, pracuje zde výchovný poradce,
školní metodik prevence, školní speciální pedagog, školní psycholog i sociální pedagog,
který se soustředí na třídní klima, intervenční programy, adaptační kurzy a na další
činnosti, které se zabývají třídním kolektivem a sociálními vztahy. Náplní práce speciální
pedagožky je zejména reedukace, intervenční cvičení žáků se specifickými poruchami
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učení z prvního i druhého stupně a účast na tvorbě individuálně vzdělávacího plánu za
spolupráce s třídním učitelem i školním psychologem, který zpracovávají na základě
posudku pedagogicko-psychologické poradny.
3SP
Další speciální pedagožka pracuje na pražské škole s historií delší než padesát let, ve které
se klade důraz na výuku jazyků a předškolní přípravu s pevnou strukturou v podobě kurzů
v prvním i druhém pololetí školního roku. Škola také organizuje projektové dny vždy
několikrát v roce, kdy jsou žáci rozděleni do pracovních skupin pod vedením jednoho
z vyučujících. Na této škole funguje pozice výchovného poradce, metodika primární
prevence, školního speciálního pedagoga i školního psychologa. Od roku 2010 je zde
otevřena také přípravná třída, kde děti zdokonalují své schopnosti, dovednosti a znalosti
pro vstup do prvních tříd základní školy.
4SP
Na čtvrté škole, která se řadí k větším školám, je prioritou maximální rozvoj nadání,
zájmů i osobnostních předpokladů žáků. Škola se ztotožňuje s myšlenkou inkluzivního
vzdělávání. Má bohatou zkušenost s činnostním učením a podporuje rovíjení kritického
myšlení. Existuje tu systém výchovného poradenství a jeho pracovní tým se skládá
přirozeně z výchovného poradce a dvou školních metodiků prevence (pro první i druhý
stupeň), ale také z koordinátora, jehož náplní práce bývá metodická a koordinační
činnost, archivace a dokumentace. Jako benefit škola vnímá to, že na této pozici působí
muž. Kariérový poradce tu má pro žáky významnou úlohu při volbě povolání nebo další
formy vzdělávání. Členové poradenského týmu se pravidelně setkávají a konzultují
aktuální stav. Škola spolupracuje i s externím psychologem, který nejen pravidelně
pracuje s třídním kolektivem, ale sleduje i socimetrii. Realizuje a vyhodnocuje mimo jiné
také testy profesní orientace. Dle mého názoru je důležité zohlednit celkové rozpoložení
respondentky v době rozhovoru, jelikož v daném termínu prožívala pracovní psychické
vypjetí z důvodu nenadálých komplikací při administrativních úkonech (v souvislosti se
získáváním pomůcek pro konkrétní žáky). Tento jev jistě měl důsledek na průběh
rozhovoru a výpověď respondentky tím mohla být ovlivněna.
5SP
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Škola, kde působí mnou oslovená speciální pedagožka, klade důraz na všestranný rozvoj
osobnosti žáků, na mezilidské vztahy a toleranci k odlišnostem. Konzultace a odborné
poradenství zprostředkovává školní poradenské pracoviště, a to v oblasti přístupu
k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, k žákům mimořádně nadaným, rovněž
v oblasti kariérového poradenství i rizikového chování. Je tvořeno, vedle ředitelky
a zástupkyně ředitelky, výchovnou poradkyní, školní metodičkou prevence, školní
psycholožkou i speciální pedagožkou. Škola je zapojena taktéž do programu KUPOZ,
který napomáhá k rozvoji pozornosti a je určen pro děti od osmi let věku. Zážitek úspěchu
je tím hlavním motivem pro práci. Program bývá doporučován zejména pro děti s ADHD
nebo ADD a se specifickými poruchami učení. Základem je spolupráce s rodiči, kteří
pravidelně každý den pracují s dětmi dle předem stanoveného plánu.

7.4

Vzdělání respondentů, předchozí pracovní zkušenosti a pozice SP
na škole

1SP
1SP vystudovala v Ústí nad Labem obor zaměřený na sociální pedagogiku a dále přímo
obor speciální pedagogika v rámci vysokoškolského studia. Následně si z důvodu
profesní orientace dodělávala vysokoškolské studium učitelství českého jazyka a české
literatury pro druhý stupeň základní školy. Pracovní zkušenosti respondentky jsou na
pozici školního speciálního pedagoga bohaté. Před působením na stávající základní škole
pracovala rovněž v této roli na základní škole se zaměřením na žáky s mimořádným
nadáním. Na dané škole, kterou jsem i navštívila, pracuje přes pět let. Nyní zde působí
také na pozici výchovného poradce. Sama dodává, že znalost problematiky speciální
pedagogiky je na pozici výchovného poradce velmi důležitá a sama by si na ni bez
přehledu v tomto oboru netroufla. Považuje za velmi problematické pracovat s dětmi
vyžadující podporu, když na škole nepůsobí speciální pedagog a pouze výchovný
poradce, který má na uchopení výchovných potíží žáků vyčleněné jen dvě hodiny týdně.
Velký problém vidí také ve skutečnosti, že učitel na pozici výchovného poradce je
uvolněn z přímé výuky v časové dotaci dle počtu žáků školy a ne dle počtu žáků
s potřebou větší podpory.
2SP
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2SP původně vystudovala obor logopedie a později si doplnila vysokoškolské vzdělání
v oboru somatopedie. Dvanáct nebo třináct let pracovala ve škole při nemocnici. Jako
logopedka začínala v dyslektické třídě na běžné základní škole. V té době tam působila
ještě jedna speciální pedagožka. Respondentka působila na půl úvazek v jedné třídě jako
pedagog a na půl úvazek jako školní speciální pedagožka a následně po odchodu druhé
speciální pedagožky nastoupila na plný úvazek pro práci s žáky s dyslexií. Po několika
letech z dané školy odešel ředitel i respondentka do jiné základní školy a do současnosti
pracují na stejné škole, kterou však 2SP brzy opustí, protože odchází do důchodu.
3SP
Další respondentka (3SP) studovala v Ústí nad Labem obor speciální pedagogika se
zaměřením na poradenství a diagnostiku. Na stávající škole začínala pracovat na pozici
asistenta pedagoga a následně na pozici školního speciálního pedagoga a učitele. Obecně
považuje za velmi prospěšné, pokud si budoucí učitel vyzkouší (například během studií)
funkci asistenta pedagoga. Tím si jedinec rozšíří obzory a nahlédne do chodu i vedení
třídního kolektivu, zároveň trénuje kooperaci mezi učitelem a asistentem pedagoga, což
mu v budoucnu pro pozici učitele velmi pomůže. Důležitým aspektem je dle 3SP také
vcítění se do pozice asistenta pedagoga, a tím větší vzájemné porozumění. V současnosti
je zároveň třídní učitelkou žáků první třídy, jelikož na plný úvazek pro speciálního
pedagoga škola nedisponuje dostatkem financí, přičemž tuto kombinaci oborů si 3SP
velice chválí z toho důvodu, že je schopna ihned od počátků povinné školní docházky
analyzovat třídu a podchytit děti s případnými problémy většího či menšího rozsahu.
Kombinaci s učením tak vnímá za ideální i z toho důvodu, že díky učení vidí pokroky
žáků.
4SP
4SP vystudovala obor speciální pedagogika, konkrétně se zaměřením na etopedii. Celou
svou profesní dráhu pracovala ve školství. Původně působila na škole praktické a později
speciální. Ve stávající škole pracuje jako školní speciální pedagog přes dvacet let. Před
lety tu taktéž vyučovala (informační a výpočetní techniku), avšak nyní již ne. Vykonává
také činnost výchovné poradkyně pro první stupeň, a to pouze na jeden školní rok.
Zároveň pracuje na jiné škole se zaměřením na žáky s mentálním postižením a poruchou
autistického spektra, která je kooperující institucí této základní školy. Tam individuálně

54

pracuje zejména s žáky s Aspergerovým syndromem.
5SP
Respondentka 5SP také vystudovala primárně obor speciální pedagogika. Na stávající
základní škole začínala pracovat jako asistentka pedagoga (obdobně jako 3SP) a nyní již
přes dva roky funguje na pozici školního speciálního pedagoga. To, že zde začínala na
pozici asistenta pedagoga (jeden školní rok) považuje za prospěšné, jelikož nahlédla do
chodu školy a následně od roku 2015 mohla v tomto pro ni bezpečném prostředí budovat
a rozvíjet fungování profese školního speciálního pedagoga. Nyní je zaměstnána na plný
pracovní úvazek. Jinou profesní zkušenost nemá.
Shrnutí – vzdělání a předchozí pracovní zkušenosti
Všechny oslovené respondentky celý svůj profesní život tráví a trávily v oblasti školství.
Předprofesní příprava již předvídala toto zaměření, čtyři respondetntky prvotně studovaly
přímo obor speciální pedagogika, s orientací na logopedii, etopedii nebo poradenství
a diagnostiku, pátá respondentka promárně studovala obor sociální pedagogika. Některé
si následně dodělávaly vzdělání – učitelství českého jazyka a literatury, somatopedie nebo
doplňkové vzdělání k vykonávání činnosti výchovného poradce. Většina oslovených
pracuje ve školství více než dvacet let (1SP, 4SP), 2SP téměř čtyřicet let. 3SP působí ve
školství více než deset let a 5SP je v oboru profesně nejmladší, ve školství pracuje tři
roky. Před současným zaměstnáním na pozici školního speciálního pedagoga dvě
respondentky pracovaly na jiné škole na stejné pozici (1SP, 2SP), další mají zkušenost,
většinou krátkodobou, s pozicí asistenta pedagoga (3SP, 5SP). Zkušenost s výkonem
práce na pozici učitele má 1SP, 3SP a 4SP, z toho 1SP a 3SP tuto činnost vykonávají i v
současné době paralelně s prací školního speciálního pedagoga. Dvě respondentky (1SP
a 4SP) si vyzkoušely taktéž funkci výchovného poradce na škole. Poznatky z profesních
zkušeností respondentek odpovídají teoretickým informacím z odborných publikací,
které udávají jako běžnou praxi, že jedinec na pozici školního speciálního pedagoga
v minulosti působil na dané škole v jiné roli (nejčastěji v roli učitele) (Kucharská,
Mrázková, Wolfová, & Tomická, 2013).

7.5

Náplň a formy práce SP

1SP
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1SP získává z pedagogicko-psychologických poraden nebo speciálně pedagogických
center podklady z vyšetření konkrétních žáků, následně seznamuje učitele předmětů
s jednotlivými náležitosmi. Učitelé tvoří individuálně vzdělávací plány v závislosti na
informacích obdržených z těchto dokumentů, kdy se do IVP napíše, jaké přístupy se
budou v jednotlivých hodinách uplatňovat. Zároveň se zpráva z vyšetření dle slov
respondentky nesmí nechávat učitelům, ti do ní mohou pouze nahlédnout. Taktéž asistenti
pedagoga mohou do této zprávy nahlédnout. Na dané škole péči školního speciálního
pedagoga vyžaduje zhruba padesát dětí, z nichž někteří potřebují například pouze
jednorázové setkání, rozhovor, podporu. Za klíčovou úlohu považuje 1SP reedukace,
v době rozhovoru (počátek školního roku) však dosud neprobíhaly, jelikož v té době
zatím zjišťovala, kteří rodiče by o tuto službu pro jejich děti měli zájem. V tomto případě
je respondentka schopna každému žákovi nabídnout jednu hodinu týdně společné práce.
Tuto činnost obvykle vykonává individuálně nebo skupinově, v závislosti na potřebách
žáků i na časových možnostech všech zúčastněných. Respondentka nejčastěji pracuje
s žáky s průměrnými či podprůměrnými rozumovými schopnostmi, se specifickými
poruchami učení často v kombinaci s poruchami chování a také s pěti žáky s poruchou
autistického spektra.
Další náplní práce respondentky je vedení metodických setkání učitelů. Organizuje také
setkání pro asistenty pedagoga. Jednou za čas se s nimi chce sejít, během tohoto setkání
mají asistenti pedagoga napsat jméno žáka ve třídě, ke komu jsou přiřazeni, a komu ještě
pomáhají. Toto dle respondentky může být skvělým ukazatelem potřebnosti asistenta
pedagoga v dané třídě. Práce asistenta v jedné a druhé třídě je úplně jiná. Klade se důraz
na to, aby si asistenti pedagoga průběžně zvyšovali vzdělání, proto jim respondentka často
půjčuje knihy a diskutuje s nimi o problémech (I například o tom, že si asistent pedagoga
nerozumí s učitelem.). Tento přístup se respondentce osvědčil, asistent pedagoga dostává
zpětnou vazbu a pocítí, že jeho práci někdo vnímá a ocení. Za velký problém považuje
respondentka to, že asistentem pedagoga může být kdokoliv, protože se může stát, že jeho
přítomnost přináší spíše negativní výsledky. 1SP má bohaté zkušenosti s programem
KUPOZ, který je následně více popsán u respondentky 5SP. Zaměřuje se intenzivně na
různé projekty a jejich vypracování. Domnívá se, že jiné školy tolik projektů
nevypracovávají, jelikož přiznává, že tato činnost je administrativně i časově velmi
náročná, přičemž každý projekt se píše jiným způsobem a není snadné se v tom
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zorientovat. I přes to, že se jedná o určitý bonus pro děti, Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy klade dle 1SP přehnané nároky na psaní těchto projektů a zbytečně staví
četné překážky k jejich úspěšnému dokončení. Náplň práce se dle 1SP od září roku 2016
změnila, jelikož přibylo dokumentů, a tím i nutných administrativních úkonů. Sama
respondentka se podílela na vzniku plánů pedagogické podpory, kdy řešili, jak by měly
vypadat, co by měly obsahovat, že by mělo jít zejména o pracovní materiál pro učitele.
1SP se také snaží chodit do hodin na depistáž, a to zejména do prvních tříd, do dalších
spíše na požádání učitele. Učitelé sami za respondentkou přicházejí s dotazy nebo s ní
diskutují o konkrétních žácích a řešených situacích. Také se účastní zápisů do prvních tříd
a zde provádí intenzivní vyhledávání žáků s případnými logopedickými problémy.
Jelikož si je 1SP vědoma, že v současnosti děti při nástupu do prvních tříd trpí na četné
řečové problémy, zavedla na škole logopedický kroužek pro žáky prvních tříd a zasloužila
se o jeho bezplatnost. Její náplní práce je mnohdy také to, že poskytuje dětem rady (pokud
si to přejí), a tím v tomto ohledu její intervence končí. Školní speciální pedagog jako
poradce je další úlohou respondentky. Vždy na prvních rodičovských schůzkách navštíví
jednotlivé třídy a představí se jako školní speciální pedagog, zároveň tak nabídne své
služby a případnou pomoc.
2SP
Působení 2SP je vcelku přísně tematicky strukturováno a ohraničeno, přičemž pracuje
zejména se skupinou. Individuálně by mohla také působit, avšak organizačně to považuje
za velmi náročné, jelikož by to muselo probíhat po vyučování nebo během nulté hodiny
a ani jednu variantu respondentka příliš neschvaluje. Kolem Vánoc navštěvuje (společně
se školní psycholožkou) mateřskou školu, která je připojena k dané základní škole. V této
mateřské škole realizují screening školní zralosti. Respondentka přiznává, že se
inspirovaly Jiráskovým testem školní zralosti a upravily si ho dle svých potřeb. Tato
činnost jim nabídne získání orientačních dat o dětech, které přes Vánoce vyhodnotí.
Následně si zvou rodiče a mluví o výsledcích, o tom, jak dále postupovat. Existují tři
varianty výsledků - dítě je šikovné a nepotřebuje intervenci, dítě potřebuje pouze
logopedické vedení, dítě má více problému (také grafomotorika apod.). Pro děti s vícero
obtížemi je zřízen kurz (trvající vždy od února do května), který vede školní speciální
pedagog a školní psycholog. Zpočátku v kurzu měla děti samotné, ale později došla k
názoru, že je potřeba, aby také rodiče byli přítomni a mohli tak porovnávat dovednosti
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svého dítěte s ostatními. Toto srovnávání může vést k větší snaze rodičů intenzivně
s dítětem pracovat.
V začátcích školního roku (říjen, listopad) realizuje v prvních třídách program s názvem
Dobrý start. Jedná se o program pro předškolní děti, ale respondentka ho vnímá jako
užitečný i pro první třídu. Program je založen na písních, na kterých se rozvíjí zrakové,
sluchové vnímání. Pracuje se s celou třídou, nejde tedy o intenzivní práci jedince
s pedagogem, i přes to je možné zřetelně poznat, který žák nestíhá. Zároveň v rámci
těchto hodin žáci z první třídy využívají listy na pravolevou orientaci a pracovní listy
paní Mítinové pro školní začátečníky/předškoláky. Jedná se vždy o dlouhý článek a děti
mají sledovat zadané slovo, pokud ho zpozorují, měly by tlesknout. Respondentka
v tomto počtu však využívá psaní čárek. Jde o důsledný trénink pozornosti. Dalšími úkoly
je například čtvercová síť , kterou je nutné obkreslit, tečkovaná síť, která by se naopak
měla pospojovat. Respondentka zároveň využívá pracovní listy z Kuliferdy. V prvních
třídách se tedy pracuje s celým kolektivem, v druhých třídách se s žáky funguje obdobně,
avšak již pouze s těmi, kteří tuto intervenci potřebují. Paralelní třídy mají ve stejnou dobu
hodinu českého jazyka, tudíž je možné brát si z hodin právě tyto žáky a pracovat s nimi.
V této fázi se trénuje zejména psaní a práce s textem. Tato setkávání se konají jednou
týdně místo výuky českého jazyka, což respondentka nepovažuje za optimální, více by
ocenila, kdyby se jednalo o hodiny kupříkladu hudební výchovy. V návaznosti na Dobrý
start realizuje 2SP s těmito dětmi Test rizik (a to kolem Vánoc), ten je určen pro školní
začátečníky. Pokud se v něm objeví jisté komplikace u žáka, je zřejmé, že se jedná již
o větší problémy a je potřeba situaci řádně řešit. Cílená intervence kolektivu žáků
s danými obtíži probíhají tedy od první do páté třídy, pouze s tím rozdílem, že ve vyšších
ročnících s menší časovou dotací. Od šesté třídy děti nejsou vedeni pravidelnou odbornou
intervencí z pozice školního speciálního pedagoga

3SP
Náplní práce třetí respondentky (3SP) je nejčastěji reedukace žáků. Ty se konají obvykle
skupinově, a to hlavně z důvodu omezených časových možností. V péči této školní
speciální pedagožky je čtyřicet pět žáků školy. Žáci, kteří najčastěji využívají podpory
školního speciálního pedagoga, trpí na specifické poruchy učení, poruchy chování. 3SP
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také pracuje s žáky s Aspergerovým syndromem. Respondentka se domnívá, že se počet
žáků s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou snižuje a přibývají žáci s celkovou
nezralostí. Zároveň děti odcházejí z mateřských škol s výrazně nízkou slovní zásobou.
Protože je respondentka zároveň učitelkou v první třídě, je schopna realizovat pět až šest
hodin reedukace týdně. V době rozhovoru řešila respondentka nenadálou situaci, že
z pedagogicko-psychologické poradny dostalo dvanáct žáků doporučení k odborné
reedukaci, 3SP dosud nevěděla, jak tento fakt časově vyřeší. Jak už bylo naznačeno, v této
škole není možné, aby si respondentka na jednu hodinu reedukace vzala právě jednoho
žáka. Vytváří tudíž skupiny žáků po pěti až šesti, přičemž každý žák na reedukaci chodí
jednou týdně. V případě potřeby individuální práce se žákem zadá 3SP ostatním úkoly
pro práci s počítačovými programy. Tato aktivita se jí velmi osvědčila, jelikož děti práci
na počítači považují za odměnu. Reedukaci sama respondentka vnímá jako dobrovolnou
činnost, proto u ní není obvyklé, že by dávala žákům domácí úkoly. Tento jev by vnímala
spíše za kontraproduktivní. Tuto činnost staví na dobrovolné bázi a pokud žák necítí
potřebu na hodiny chodit nebo výrazně narušuje průběh hodin reedukace, není povinen
je navštěvovat. Nejvíce intervenuje žáky z pravního stupně, a to zejména místo hodin
českého jazyka, tedy v době vyučování. Po vyučování se reedukace nekonají. Z důvodu
malé prostorové kapacity školy, nemá respondentka svou vlastní učebnu, kde by se konaly
reedukace. Využívá tudíž různé učebny školy. Tento stav ji příliš nezatěžuje, pouze
neustálé přemisťování pracovních materiálů jistým způsobem komplikuje její působení.
Na vyžádání učiteli je 3SP schopna vykonávat depistáže ve třídách, ale to se obvykle
neprovádí, jelikož pedagogové dané školy jsou v tomto ohledu velmi vnímaví a sami si
případných obtíží v učení u žáka brzy všimnou. Ona sama je zároveň třídní učitelkou
první třídy, kde záměrně žádnou intervenci nepraktikuje, jelikož první ročník (zejména
první pololetí) považuje za školní start, kdy by se rodiče neměli (někdy zbytečně) strašit
případnými problémy ve vzdělávání u jejich dítěte. Děti jsou v novém prostředí, v novém
kolektivu a s odlišnými startovními dovednostmi a znalostmi, je tudíž nutné, aby se
nejprve aklimatizovaly, a to v bezpečném prostředí. Ve výuce však sleduje odchylky od
normy a detekuje žáky s případnými budoucími obtíži v učení. Respondentka také
intenzivně spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami. Velmi si cení
schůzek školních speciálních pedagogů, které právě poradny organizují. Setkávání jí
přinášejí podporu v činnosti, kterou vykonává, vzájemně si vyměňují názory
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a zkušenosti. Díky těmto schůzkám se jí mnohokrát dostalo podpory, kdy byla vedena
k tomu, aby vždy nehledala chybu jen u sebe při řešní obtížných situací. Pravidelně se
účastní schůzek s pedagogickými pracovníky školy (jednou za měsíc) a konzultují
konkrétní situace i případné problémy. 3SP s mateřskými školami, ze kterých žáci na
školu přicházejí, není v kontaktu. Ve škole je zřízena přípravná třída, se kterou však také
respondentka nespolupracuje. Cílovou skupinou respondentky také nejsou žáci
s odlišným mateřským jazykem, kteří se na škole vzdělávají, pro ně jsou tu zřízeny
speciální hodiny českého jazyka. Dle potřeby se respondentka setkává s členy školního
poradenského pracoviště, četnost setkání si tedy sami variují i přes to, že je nařízením
určeno pravidelné setkávání jednou za tři měsíce (s oficiálními zápisy), což 3SP považuje
za neefektivní, protože v některém období je potřeba řešit kupříkladu více případů,
v jiném období žádný. Je potřeba být flexibilní a reagovat na vzniklé situace. Na této
škole se pracovníci snaží, aby žáci s případnými problémy přišli za učiteli a nebáli se
o tom hovořit. Respondentka bývá spolu se školní psycholožkou právě osobou, za kterou
žáci v tomto ohledu často přijdou s žádostí o radu či podporu. Dle jejího názoru je
důležité brát problémy žáků vážně i přes to, že se to třetí straně může zdát malicherné. Je
potřeba vnímat celý kontext vzniku problému, včetně rodinných okolností.
4SP
Čtvrtá respondentka (4SP) považuje za klíčovou činnost školního speciálního pedagoga
intervenci/reedukaci, tedy přímou práci s dětmi, tomu se také nejvíce věnuje. V péči této
školní speciální pedagožky je 25 žáků, z nichž s deseti funguje pravidelně. S touto
skupinou žáků intenzivně pracuje každý týden. Pokud jsou ze stejné třídy, vytváří malé
pracovní skupiny po 2-3 žácích, pokud ne, pracuje s žáky individuálně. V určitých
situacích práci s jednotlivci považuje za prospěšnější, avšak zároveň vnímá zdravou
soutěživost ve skupině za důležitý faktor. Mezi žáky využívající podpory školní speciální
pedagožky patří zejména děti se specifickými poruchami učení (nejčastěji s dyslexií),
s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou, s dysfázií ale také děti s odlišným
mateřským jazykem. Žáci na reedukace chodí v době vyučování a starší žáci
i v odpoledních hodinách po vyučování. Se staršími žáky považuje společnou práci spíše
za kompenzaci, za doučování, za hledání strategií pro zvládnutí učiva. Opravdový pokrok
vidí spíše u žáků prvního stupně, se kterými také častěji spolupracuje. Délka i četnost
reedukací je velmi individuální, někteří žáci docházejí pravidelně každý týden, jiní ne,
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někteří vydrží pracovat celou hodinu, jiní se soustředí například jen deset minut. Na toto
musí být respondentka připravena a musí umět odhadnout konkrétní situaci.
Jak jsem již zmínila, v době rozhovoru 4SP řešila vzniklý problém tykající se evidování
a fakturace nakoupených pomůcek pro žáky za uplynulý školní rok. Problém vznikl
z toho důvodu, že hospodářka školy odmítla fakturovat a evidovat tyto pomůcky s tím
argumentem, že se jedná o náplň práce školního speciálního pedagoga. Tato nenadálá
situace byla pro respondentku velmi frustrující, jelikož s danou činností neměla dosud
žádné zkušenosti a nepočítala s tím, že by mohlo nastat něco podobného. Zmiňuji to
zejména z toho důvodu, že se jedná o konkrétní příklad nevyjasněné náplně práce
školního speciálního pedagoga. Mezi další činnosti respondentky patří spolupráce
s pedagogicko-psychologickými poradnami nebo speciálně pedagogickými centry, která
se projevuje zejména v předávání zpráv konkrétních žáků. 4SP přiznává, že spolupráce
není vždy stejná a s některými institucemi má velmi pozitivní zkušenosti, s jinými
i negativní, což se projevuje zejména pozdním dodáním zprávy. Na vyžádání
spolupracuje také s dalšími pedagogickými pracovníky školy, kteří mnohdy za
respondentkou přicházejí na konzultaci ohledně problémové situace s žáky/žákem. Na
pozvání také chodí do jednotlivých tříd, ve kterých vykonává depistáž a pozorování jevů.
Původně tuto aktivitu vykonávala plošně, nyní to již z časových důvodů neprovádí. Další
náplní práce školního speciálního pedagoga na této škole je evidence individuálně
vzdělávacích plánů, a to dvakrát ročně (počátek a konec školního roku). Individuálně
vzdělávací plány vypracovávají učitelé školy, ale respondentka nabízí konzultace a mnozí
to využívají. Hojně spolupracuje také s rodiči žáků, se kterými vede reedukace, avšak
pouze na základě vlastní iniciativy rodičů. Na škole funguje přípravná třída, ale s tou
respondentka není v užším kontaktu. Za velmi přínostné považovala 4SP pravidelná
setkávání školních speciálních pedagogů (jednou za měsíc) a zárověn semináře pro tyto
pracovníky (jednou ročně). Dnes se tyto schůze již nekonají, což respondentka považuje
za neblahý jev.
5SP
Nejběžnější náplní práce pro respondentku 5SP jsou také reedukace. Dle slov
respondentky se jedná o 99% její pracovní činnosti. Hojně na reedukace docházejí žáci
s poruchou pozornosti, s žáky dyslektickými na této škole příliš nepracuje. Nejčastěji
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s žáky pracuje individuálně, pouze s několika žáky pracuje skupinově. S každým žákem
se v hodinách reedukace setká jednou za týden. V těchto hodinách nedává dětem domácí
úkoly, protože se jí tato zkušenost neosvědčila. Nejvíce respondentka pracuje s dětmi do
šesté třídy, v době rozhovoru spolupracovala také s jedním chlapcem ze sedmé třídy,
avšak práci s žáky od šesté třídy považuje spíše za doučování. Žáci obvykle na reedukace
docházejí po vyučování v odpoledních hodinách, jelikož 5SP neměla dobré zkušenosti
s tím, když žáci odcházeli z běžných hodin, protože tak přicházeli o probíranou látku.
Spolu se školní psycholožkou se zapojila do programu KUPOZ, při kterém podporují
vlastní iniciativu rodičů ve vzdělávání jejich dětí. Program se zaměřuje na každodenní
domácí práci dětí s rodiči v závislosti na odborné podpořě v předem stanoveném termínu
(cca 15 týdnů). Začíná se tudíž buď na začátku školního roku, nebo v pololetí. KUPOZ
cílí na žáky od osmi let věku s problémy s pozorností, s poruchami učení apod. Za
benefity tohoto projektu je považována především lepší komunikace mezi dítětem
a rodičem a zlepšení školní úspěšnosti žáka. O tento projekt byl na začátku velký zájem,
ale z důvodu velké časové náročnosti pro všechny zúčastněné se zájem dle respondentky
postupně snížil. Na další školní rok připravuje 5SP za spolupráce se školní psycholožkou
další projekt – pouze pro žáky (bez rodičů), který bude zaměřen na děti z prvních tříd.
Spolupráci se školní psycholožkou respondenka vnímá velmi pozitivně, dle jejích slov
ideálně. Žáci za oběma pracovnicemi školního poradenského pracoviště často chodí
s žádostmi o radu.
Shrnutí – náplň a forma práce
Náplň práce respondentek se s jistými odchylkami shodovala. Nejčastěji zmiňovanými
činnostmi (a také těmi pro respondentky nejpodstatnějšími) byly samotné reedukace
žáků. Tuto činnost vykonávají všechny oslovené školní speciální pedagožky, přičemž se
jedná vždy o jedno setkání s žákem za týden. Pouze jedna respondentka uvedla, že
i frekvenci setkávání realizuje individuálně, jelikož někteří žáci nepotřebují reedukaci tak
často. Forma reedukací je u respondentek různá a shoduje se s teoretickými poznatky
z odborných publikací, které mimo jiné uvádějí: ,,Nejpoužívanějším hlediskem bývá
individuální či skupinová péče, popř. kombinace obou forem. Zde záleží na věku žáků,
na tematickém zaměření intervence a preventivních aktivit a na účelu samotné aktivity.“
(Kucharská, Mrázková, Wolfová, & Tomická, 2013, str. 109) Reedukace většinou
u respondentek probíhají individuálně i skupinově s menším počtem žáků (obvykle 5 62

6), z toho jedna respondentka preferuje zejména individuální práci se žákem a jedna
využívá pouze skupinovou reedukaci také s malým počtem žáků. Jedna respondentka
pracuje s celým kolektivem (v prvních třídách) a následně vybírá žáky, kteří potřebují
více podpory a utváří početné skupiny žáků (vždy z paralelních tříd stejného ročníku),
s kterými pracuje. Dle získaných informací se celkově nejčastěji jedná o žáky se
specifickými poruchami učení, s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou
a s poruchami chování. Dvě respondentky na daných školách taktéž pracují s žáky
s poruchou autistického spektra

nebo s Aspergerovým syndromem. Pouze jedna

oslovená zmínila pravidelnou práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. Také byla
zmíněna skupina žáků s dysfázií. Zmíněné reedukace probíhají většinou v době výuky,
a to místo hodin českého jazyka, pouze jedna respondentka realizuje setkávání po
vyučování a další se po vyučování sektává se staršími žáky, s mladšími v době výuky.
Celkově se dá shrnout, že reedukace na těchto školách probíhají zejména s žáky z prvního
stupně, jedna oslovená toto dodržuje striktně a žáci od šestých tříd nedostávají podporu
školního speciálního pedagoga. Další spolupráci se staršími žáky respondentky
nevylučují, ale také nepodporují, jelikož to vnímají již spíše za doučování, nikoliv za
intervenci. Dvě respondentky se shodly na faktu, že z mateřských škol odcházejí do
povinného základního vzdělávání čím dál více děti s velmi nízkou slovní zásobou
a s dyslalií. Pouze jedna respondentka pravidelně a organizovaně spolupracuje
s mateřskou školou, ve které realizuje testování dětí a následně i kurz pro děti
předškolního věku s obtíži, které by mohly ovlivnit školní úspěšnost. Další respondentka
organizuje logopedický kroužek, ve kterém se snaží podchytit právě neblahý stav dětí
odcházejících z mateřských škol.
Mezi dále zmiňovanou náplň práce patří metodická podpora pedagogů školy. Nabízejí
konzultace a něktří učitelé již sami přicházejí za respondentkami s žádostí o radu. Jedna
respondentka vede zároveň metodická setkání pro asistenty pedagoga, které také
podporuje formou půjčování odborných knih. Za další činnost byla zmiňována depistáž
ve třídách, kterou pravidelně realizuje pouze jedna respondentka (v prvních třídách),
ostatní to vykonávají spíše na vyžádání učiteli. Činnostmi s velkou časovou náročností
byly pro respondentky také administrativní úkony a dokumentace týkající se jednotlivých
zpráv a doporučeních z pedagogicko-psychologických poraden nebo individuálně
vzdělávacích plánů. Toto profesní zaměření školních speciálních pedagogů shrnuje
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vyjádření jedné z respondentek: ,,Administrativní povinnosti berou energii k tvůrčí
a veselé činnosti s dětmi.“ (1SP) Jedna respondentka také navíc realizuje různé projekty
pro co nejvyšší míru nabídek služeb školy. Dvě respondentky mají zkušenosti s realizací
programu KUPOZ, a to nejčastěji ve spolupráci se členy školního poradenského
pracoviště. Tato praxe dokládá teoretická doporučení odborných zdrojů, které zároveň
udávají: ,,Je výhodou, když má odborník přehled o nabízených stimulačních či
intervenčních programech – například KUPOZ [...].“ (Kucharská, Mrázková, Wolfová, &
Tomická, 2013, str. 107) Všechny respondentky s různou mírou zapojení spolupracují
s pedagogicko-psychologickými poradnami. Spolupráce se školním poradenským
zařízením nebyla u respondentek tolik zmiňována a hodnocena, spíše se klonily k názoru,
že každá pedagogicko-psychologická poradna má nastavena své přístupy a některé se
respondentkám více zamlouvají, jiná již méně. Dvě školní speciální pedagožky velmi
oceňují nebo oceňovaly setkávání školních speciálních pedagogů z okolních škol
realizovaná právě těmito poradnami. Velmi málo zmiňovanou činností byla cílená
komunikace s rodiči žáků, pouze jedna respondentka se vždy na začátku školního roku
rodičům představí a nabídne své speciálně pedagogické služby. V jiných případech se
spíše očekává angažovanost samotných rodičů, přičemž se respondentky nebrání
konzultacím ani metodické podpoře. Tyto služby rády nabídnou, ale necítí za svou
povinnost je rodičům násilně zprostředkovávat.

7.6

Vztahová stránka

1SP
1SP považuje svůj vztah s dalšími pedagogy a zaměstnanci školy za bezproblémový.
Domnívá se, že pokud by vykonávala činnost pouze jako školní speciální pedagožka,
učitelé školy by ji vnímali odlišně. Mohli by dojít k názoru, že si s dětmi pouze hraje
apod. Jelikož však zároveň vykonává činnost na pozici klasického pedagoga, ostatní
členové pedagogického sboru ji přijímají a hodnotí velmi pozitivně. Na této škole se
učitelé nebojí za 1SP přijít s žádostí o radu či o nácvik v používání vhodných pomůcek.
V době rozhovoru si dvě pedagožky školy doplňují vzdělání v oboru speciální
pedagogiky, což respondentka velmi oceňuje a v mnohém vidí výsledky. Jiní pedagogové
však nemají zájem a spolupráci s nimi 1SP považuje za velmi náročnou. Tato škola
disponuje velkým počtem asistentů pedagoga, což okolí překvapuje, avšak škola a její
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vedení i zaměstnanci tuto situaci považují za přínosnou a optimální. Dříve zde působilo
kompletní školní poradenské pracoviště, avšak v době rozhovoru byla pozice školního
psychologa neobsazená a vedení i sama 1SP se intenzivně snažili o obsazení, jelikož tuto
pozici velmi postrádali. Respondentka považuje možnost školního psychologa testovat
žáky v dílčích oblastech za prospěšnou, jelikož bez něj nemůže vykonávat například
různé sebepoznávací testy. Také cítí potřebu mít kolegu, se kterým by mohla konzultovat
a řešit vzniklé problémy. Zároveň by ocenila ještě jednoho školního speciálního pedaga,
který by neučil, pouze by vedl reedukace. Obecně pedagogický kolektiv školy vnímá
respondentka kladně a oceňuje jeho sociální naladění, které se promítá do vztahu
k žákům. Svou úlohu při spolupráci s dalšími pedagogy školy považuje zejména za
motivační a podpůrnou.
Vedení školy se velmi zasadilo o trvalé fungování pozice školního speciálního pedagoga
na škole, respondentka tedy cítí velkou podporu z této strany. 1SP má ve škole volné pole
působnosti (v pozitivním slova smyslu) a ředitelka školy ji podporuje i v nákupu
pomůcek, odborných a metodických materiálů.
Respondentka svou roli na škole považuje za ideální, jelikož práce s dětmi ji baví a děti
se jí mnohdy svěřují, přicházejí s různými problémy a pokud navštěvují hodiny
reedukace, také pilně pracují a snaží se. Zároveň je patrný bližší vzájemný vztah, než
kdyby se jednalo pouze o vztah mezi učitelem a žákem. Dle 1SP je kombinace fungování
na pozici školního speciálního pedagoga a učitele velmi užitečná pro efektivní činnost
s žáky. Díky vyučování v běžných hodinách může sledovat kolektiv a vidět, jak je
proměnlivý, také si díky tomu uvědomí, že každý učitel je jiný a využívá odlišné metody,
které někomu vyhovují a jinému nikoliv. Sama přiznává, že má blíže k dětem s ADHD
a to z toho důvodu, že ona sama se s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou celý
život potýká.
Rodiče dětí, které disponují problémy ve vzdělávání často tuto školu vyhledávají, a to
zejména z důvodu nižšího počtu žáků ve třídách. Rodiny žáků vyžadujících větší podporu
ze strany školy jsou většinou s prací školní speciální pedagožky spokojeny a její činnost
považují za důležitou složku nabídky školy, která má smysl. I přes to respondentka vždy
vyžaduje na začátku školního roku generální souhlas s působením školního speciálního
pedagoga v daných třídách. Nekteří rodiče, dle zkušeností respondentky, jsou příliš
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úzkostliví a na své děti kladou příliš vysoké nároky, které přirozeně nemohou být
uspokojeny. Zvláštní pozornost klade na rodiče, kteří mají pouze jedno dítě, těm věnuje
většinou více času. 1SP se kloní k názoru, že je potřeba děti před jejich rodiči chválit,
jelikož to všem zúčastněným dodá vitalitu k další činnosti a podporuje snahu o zlepšení
stavu.
Vzájemný vztah mezi školou (školním speciálním pedagogem) a školským poradenským
zařízením (nejčastěji pedagogicko-psychologickou poradnou) vnímá 1SP za funkční.
Náplň práce speciálního pedagoga ve škole a ve školských poradenských zařízeních
považuje za diametrálně odlišnou.
2SP
Jelikož má respondentka bohaté profesní i životní zkušenosti, je pedagogickým sborem
školy velmi dobře přijímána a pozitivně oceňována. 2SP si naopak velmi cení práce
pedagogů na prvním stupni školy, jelikož při výuce kladou důraz na porozumění textu
a respondentka s nimi tento názor o důležitosti kvalitního porozumění (i na úkor
plynulého čtení) sdílí. Na škole působí kompletní školní poradenské pracoviště a v době
rozhovoru respondentka zaučovala novou školní speciální pedagožku, s kterou se budou
v nejbližší době doplňovat a která následně převezme činnost respondentky. Před lety na
škole také působil sociální pedagog, který se zaměřoval na vztahy žáků uvnitř kolektivu
apod. Tuto činnost respondentka na škole nyní postrádá.
S vedením školy má respondentka vynikající vztah, ředitel školy ji plně podporuje
a vnímá důležitost role školního speciálního pedagoga. Dlouholetá funkční spolupráce
mezi ředitelem školy a 2SP je zřejmá také tím, že v době, kdy ředitel přecházel na jinou
školu, respondentka odešla s ním a spolu řešili zavádění nových postupů a forem práce.
Vedení se zasloužilo o zapojení školy do mnoha projektů, díky kterým nyní mají různé
potřebné pomůcky či počítačové programy. Technická vybavenost školy je dle
respondentky optimální.
Vztah mezi 2SP a dětmi je blízký, váží si jí, avšak děti také pociťují k respondence respekt
(možná rovněž z důvodu většího věkového odstupu). Nejvíce se s žáky setkává na prvním
stupni, kdy probíhá koordinovaná podpora žáků ze strany školního speciálního pedagoga.
Na druhém stupni se žáci s respondentkou nepotkávají v takové míře. Pokud ano, jedná
se pouze o individuální záležitosti. Před nástupem do šestých tříd 2SP upozorňuje žáky
66

na konzultační hodiny pedagogů a radí, aby žáci tuto nabídku využívali v případě, že
budou potřebovat podporu. Zároveň nabízí i své služby a děti je využívají. Sama
respondentka přiznává, že nejlepší vztah mívá s žáky z třetích tříd, jelikož ti mají dosud
velkou vůli na sobě pracovat. Čím dál raději respondentka spolupracuje s mladšími dětmi
(zejména z mateřské školy), kdy ji vyšetřování a kontakt s dětmi předškolního věku velmi
baví.
S rodiči respondentka organizovaně nespolupracuje. Všichni vědí, kde ji v případě
potřeby najdou, a tak iniciativu nechává na samotných rodičích. Komunikace mezi
respondentkou a rodiči probíhá zejména při předávání plánu pedagogické podpory, kterou
poskytuje rodičům k prostudování a k případným poznámkám k obsahu. Ten následně
může být pozměněn, pokud rodiče usoudí, že to pro jejich dítě bude prospěšnější. Protože
respondentka působí ve školství již dlouhou dobu, pozoruje u rodičů dětí se vzdělávacími
obtíži výraznou změnu. Kdysi rodiče pociťovali stud za to, že jejich dítě školní povinnosti
nezvládá tak dobře jako ostatní. Dnes jsou rodiče již informovanější, zejména v oblasti
specifických poruch učení, a tedy jejich stud mizí a spíše se snaží o optimální nastavení
vzdělávacích podmínek pro jejich dítě.
Respondentka vztah s pedagogicko-psychologickými poradnami ani se speciálně
pedagogickým centrem v rozhovoru nezmínila.
3SP
Respondentka považuje svou pozici mezi pedagogy školy za ukotvenou. Pedagogové ji
vnímají za rovnocennou součást pedagogického sboru. V době rozhovoru si dle
respondentky jedna kolegyně dodělávala vzdělání v oboru speciální pedagogiky, což 3SP
velmi oceňuje. Od ostatních pedagogů dostává také pozitivní zpětnou vazbu. Ti se
neostýchají přijít a ocenit činnost respondentky pro zlepšení vzdělávací dráhy
konkrétních žáků. Ve škole působí také několik asistentů pedagoga, s jejich působením
mají však také negativní zkušenost, která se pojí s nedostatečnou odbornou kvalifikací
pro výkon této profese. Ti, kteří by měli dostatečnou kvalifikaci, tuto pozici nevyhledávají
z důvodu nedostatečného finančního ohodnocení.
Vztah mezi respondentkou a ředitelem školy je na výborné profesionální úrovni. Vedení
školy pozici školního speciálního pedagoga podporuje, což je patrné i v tom ohledu, že
již před působením respondentky na škole byla tato pozice obsazena. Má tedy bohaté
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zkušenosti ve speciálně pedagogické oblasti. Původní školní speciální pedagožka však
zastávala v mnohých ohledech represivní přístup k žákům se speciálními vzdělávacími
potřebami a s dalšími specifiky ve vzdělávání. Proto nástup 3SP na tuto pozici byl
náročný, zejména v nastavování nových přístupů a forem práce. Ve škole funguje školní
knihovna, která inovuje svůj přístup ke čtenářům, což respondentka velmi chválí.
Vztah mezi respondentkou a dětmi je založen na přátelské bázi. Jelikož je 3SP rovněž
třídní učitelkou, považují ji děti za pedagoga, nikoliv za poradce. Žáci navštěvující
reedukace však mají s respondentkou užší vztah. V těchto hodinách je prostor pro debatu
i nad osobními zážitky či názory, což respondentka vnímá za velmi důležité. Hodiny
reedukace se na škole vnímají velmi pozitivně, děti na ně rády docházejí. Dokonce
i ostatní žáci často vyslovují požadavek na účast na reedukacích. Nejvíce si 3SP cení
vztahu a práce s žáky do třetí třídy, kdy se žáci velmi snaží. Nevelký úspěch v tomto
ohledu pociťuje při práci s žáky od páté třídy, kteří pomalu nastupují do puberty.
Mnou oslovená respondentka považuje roli rodiny žáků za klíčovou. To dokládá
tvrzením: ,,Vše pochází, začíná v rodině a zase se do ní vrací.“ Proto i kontakt mezi
školou a rodinou vnímá 3SP za zásadní. Dodává však, že někdy jsou tyto situace náročné,
jelikož každá rodina má svá specifika a odlišné hodnotové postoje.
4SP
Škola disponuje dostatkem asistentů pedagoga, kteří jsou většinou přiřazeni k žákům
s ADHD. S asistenty pedagoga je respondentka v denním kontaktu. Z přístupu pedagogů
školy respondentka cítí, že pozici školního speciálního pedagoga oceňují a považují ji za
velmi důležitou. Také samotní učitelé spolupracují se školním speciální pedagogožkou a
využívají její služby. Někteří s 4SP diskutují úpravu testů pro jednotlivce dle jeho potřeb,
jiní díky iniciativě respondentky začali například respektovat u některých žáků podpůrné
tabulky při testech. Někteří učitelé samozřejmě tuto podporu neschvalují a žádná
,,zvýhodnění“ nepřipouštějí. Většinou však má respondentka pozitivní ohlasy, jelikož
v tom učitelé vidí skutečný smysl. Od pedagogů taktéž dostává zpětnou vazbu. Setkala se
i s učiteli, kteří nechápali pozici školního speciálního pedagoga a po čase ocenili její
výsledky.
Vedení této školy pozici školního speciálního pedagoga velmi podporuje, vnímá její
důležitost i přes to, že na škole nefunguje kompletní školní poradenské pracoviště.
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Nepůsobí zde školní psycholog, spíše mají zkušenost s pozicí sociálního pedagoga a také
využívají služeb dvou výchovných poradců (pro první a druhý stupeň). Je tedy zřejmé, že
preventivní opatření a poradenskou činnost považuje škola za důležité úlohy výchovně
vzdělávacího procesu.
Žáci mají k respondentce důvěru a neostýchají se za ní přijít s případnými problémy či
dotazy. Na reedukace žáci docházejí rádi, bez strachu, což 4SP vnímá jako důležité.
V těchto hodinách jsou děti chváleny i za malé pokroky, a to je velmi motivuje. Více se
poté snaží, pracují na sobě a vidí v práci větší smysl. Činnosti v rámci reedukace přinášejí
žákům většinou radost, ti posléze odcházejí spokojeni, jelikož si zažili pocit úspěchu.
Spolupráci s rodiči se respondentka nevyhýbá, v případě zájmu nabízí konzultace, rady
i různá doporučení týkající se vzdělávací dráhy žáka. 4SP má zkušenost s různorodou
skupinou rodičů. Někteří jsou velmi snaživí a iniciativní, ti mnohdy přicházejí za školní
speciální pedagožkou několikrát během školního roku, někteří se zajímají o průběh
reedukací svého dítěte natolik, že se pravidelně informují (například i každý měsíc). Jiní
rodiče za respondentkou nepřijdou ani jednou během školního roku. Tuto spolupráci
nechává 4SP na dobrovolné bázi. Rodiny žáků vědí, že mohou kdykoliv přijít, ale někteří
to nevyužijí. Vždy rodičům připomíná, že nejen ona může danému žákovi pomoci, ale
také a především oni sami z pozice rodičů. 4SP se setkává v souhrnu s rodinami, které
mají zájem, a s rodinami, které zájem absolutně nemají. Ve větší míře se však rodiče
zajímají a se školou úzce spolupracují.
Spolupráci se školským poradenským zařízením respondentka nezmínila i přes to, že jistá
forma kooperace probíhá.

5SP
Pátá respondentka má s učiteli na dané škole pozitivní zkušenost. Většina využívá
nabídky metodických doporučení školní speciální pedagožky a neostýchají se přijít
konzultovat speciálně pedagogické situace, které se jim ve výuce vyskytují. Pro mnohé
se jedná o první zkušenost s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami či s potřebou
podpůrných opatření, proto se snaží čerpat informace o dané problematice velmi
iniciativně. Sama respondentka částečně působí na pozici asistenta pedagoga, má tedy
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i s ostantími asistenty pedagoga přátelský vztah a i oni mnohdy přicházejí s žádostí
o radu.
Škola disponuje plně obsazeným školním poradenským pracovištěm, podpora vedení
v této oblasti je tedy značná. Jedná se o školu menšího rozsahu, ředitel je blízkým
partnerem všech zaměstnanců a snaží se naplňovat potřeby nebo alespoň zajišťovat co
nejvyšší míru organizační podpory pro pedagogy, žáky i jejich rodiny.
Žáci využívají reedukací většinou rádi, negativní zkušenost respondentka nemá.
Vyskytnou se žáci, kteří nemají vůli tolik pracovat, jsou línější a méně snaživí, s těmi je
poté spolupráce náročnější, avšak vždy se respondentka snaží využívat forem motivace,
nikoliv forem příkazů a zákazů.
5SP nezmínila během rozhovoru spolupráci s rodinami či zákonnými zástupci žáků.
Může se jednat o důkaz bezproblémového kontaktu a fungování nebo o fakt, že
respondentka nevnímá tuto složku činnosti školního speciálního pedagoga za klíčovou.
Spolupráci

s pedagogicko-psychologickou

poradnou

respondentka

vnímá

spíše

pozitivně. Oceňuje, že jsou škole nabízeny různé vzdělávací kurzy či setkání pedagogů,
popřípadě přímo školních speciálních pedagogů. Respondentka také zmiňuje nabídky
školení od různých institucí, přičemž je dle jejího názoru v současné době opravdu
potřeba zohlednit kvalitu nabízené služby, zda školení bude mít takový efekt, který se
očekává. Nabídka je totiž v současnosti široká, ale kvalitu to jistě nezaručuje.
Celkové chápání vztahového hlediska
Názory týkající se vztahové stránky byly u respondentek v mnoha aspektech shodné či
podobné. Všechny považují své postavení na škole za optimální a vztahy s dalšími
pedagogy, asistenty pedagoga a i nepedagogickými pracovníky mají pozitivní. Učitelé na
těchto školách přijímají školní speciální pedagogy vřele a oceňují jejich působení i přes
to, že zpočátku docházelo u některých respondentek k obavám ze strany pedagogů. Ve
všech rozhovorech jsem se také setkala s pozitivním ohlasem na přístup vedení školy,
které ve všech případech poskytovalo a poskytuje vysokou míru podpory. To dokládá
tvrzení: ,,Ředitel je základem pro pohodu ve škole. My jsme opravdu malá škola, proto
i ty vztahy jsou užší a já se tu cítím moc dobře. Je to i tím, že mi pan ředitel nechává volné
pole působnosti a je ochoten realizovat hodně mých nápadů.“ (5SP) V souvislosti
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s velikostí školy odborné zdroje udávají, že v malých školách se stálým pedagogickým
sborem je možné očekávat vysokou míru koheze a možností kontaktu (Kucharská,
Mrázková, Wolfová, & Tomická, 2013). Tento poznatek odpovídá zkušenostem
respondentek.
Vzájemný vztah se žáky (nejen s těmi, s kterými respondentky intenzivně pracují) byl ve
většině případů vnímán jako vřelý, přičemž často respondentky zmiňovaly, že mají bližší
vztah k dětem (a děti k nim) než bývá mezi běžným pedagogem a žáky obvyklé. Zároveň
více respondentek označilo práci s mladšími žáky (do devíti let věku) za příjemnější,
jelikož žáci vykazují velkou snahu a píli.
Vztah s rodiči byl většinou považován za partnerský i přes to, že se respondentky
setkávájí s širokou škálou rodičů, přičemž ne každý je ochoten se do vzdělávacího
procesu spolu se školou zapojit, což není optimální stav pro efektivitu práce
s jednotlivými žáky. Tato zkušenost respondentek odpovídá informacím z odborných
zdrojů, které hovoří o ideálním vtahu mezi rodinou a školou: ,,Vyžaduje nejen
zodpovědnost obou stran, ale i ochotu a schopnost spolupráce.“ (Kucharská, Mrázková,
Wolfová, & Tomická, 2013, str. 73)

7.7

Nejvýraznější komplikace v činnosti školního speciálního
pedagoga

1SP
Dle první respondentky je velkým problémem to, že učitelé dosud nerozumí speciální
pedagogice. Během studia většinou neprošli žádným úvodem do této problematiky,
a proto se jim nedaří efektivně pracovat se současným rozmanitým kolektivem tříd.
S pomůckami, které jsou speciálně pedagogicky vhodné, neumějí pracovat, protože se
s nimi nikdy nesetkali. Někteří kolegové nemají zájem o další vzdělávání ve speciální
pedagogice a nechtějí měnit své ,,zažité“ postupy. Za výraznou komplikaci považuje
respondentka také neinformovanost, a to u všech složek vzdělávacího procesu
(pedagogové, rodiče apod.).
2SP
Druhá respondentka považuje za klíčový problém zejména neflexibilitu poradenského
systému ve školství, kdy se jisté administrativní náležitosti řeší příliš dlouho, zbytečně
71

a na úkor zejména žáka. Příkladem může být situace chlapce, který navštěvuje jejich
školu. Ten svou vzdělávací dráhu začal jako žák s ADHD, později začal ztrácet zrak. Tuto
situaci musela škola řešit spíše intuitivně a hledat různé formy podpory ze svých vlastních
zdrojů. I přes to, že tato situace trvá již téměř celý školní rok, škola dosud nedostala
žádnou finanční podporu, jelikož z SPC neobdrželi dosud žádnou zprávu, a to z toho
důvodu, že není k dispozici lékařský posudek, protože příslušný lékař neví, z jakého
důvodu žák ztrácí zrak. Toto je pouze demonstrativní příklad současných problémů, se
kterými se škola, žáci a rodiče žáků potýkají. Zároveň respondentka považuje za velkou
současnou otázku - otázku logopedických obtíží žáků při ukončování předškolního
vzdělávání.
3SP
Dle třetí respondentky je výraznou otázkou současného školního poradenského systému
zejména personální zastoupení ve školním poradenském pracovišti. 3SP vnímá kompletní
obsazení školního poradenského pracoviště (včetně školního psychologa a školního
speciálního pedagoga) za naprostou nutnost a považuje za velký problém fakt, že zejména
na venkovských školách toto obsazování dosud není ani zdaleka realitou. S tím dle jejího
názoru souvisí také nedostatečně podchycené financovaní tohoto pracovníka. Zároveň se
podle 3SP od 1.9.2016 výrazně zvýšila potřeba administrativních úkonů a stále přicházejí
nové informace, ve kterých se mnozí nedokaží zorientovat. Respondentka také sleduje
u současných žáků základní školy nízkou fantazii a slovní zásobu, což si vykládá zejména
malým zájmem o četbu.
4SP
U čtvrté respondentky jsem se setkala s názorem, že nejpalčivějším problémem
současného školství v souvislosti s poradenskými službami je častá nekompletnost
školního poradenského pracoviště. Dle jejího názoru by bylo opravdu potřeba, aby každá
škola (alespoň základní) měla povinnost zaměstnávat školního speciálního pedagoga,
minimálně na půl úvazku. Učitelé totiž stále nejsou se speciální pedagogikou natolik
obeznámeni, aby například pochopili, že některý žák nezvládá plynulé čtení pouze z toho
důvodu, že nemá dostatečně rozvinuté sluchové vnímání apod. Zároveň se změnami od
1.9.2016 pociťuje respondentka vyšší nároky na administrativní úkony a také nedostatek
informací o evidenci dokumentů.
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5SP
Poslední respondentka vnímá současný stav poradenských služeb poskytovaných školou
vcelku za dostačující a necítí potřebu výrazných obměn. Spíše kritizuje přílišnou
medializace změn ve školství od roku 2016, jelikož například jejich škola téměř žádné
změny nepocítila.
Celkové názory na nejvýznamnější současné problémy
Současné obtíže ve školství v souvislosti s pozicí školního speciálního pedagoga byly dle
respondentek rozmanité a nevyvstal tak jeden klíčový problém, se kterým se potýkají.
Mezi nejčastěji zmiňované komplikace patří dle oslovených školních speciálních
pedagožek stále vyšší nároky na administrativní úkony. Na toto hledisko naráží i výrok
z odborné publikace: ,,Nicméně hrozí nebezpečí, aby nakonec byla činnost školního
specialisty efektivní a neztratila se v záplavě administrativy.“ (Kucharská, Mrázková,
Wolfová, & Tomická, 2013, str. 109) Za současný problém byl zmiňován také
nedostatečný přehled u pedagogů v problematice vzdělávání dětí s potřebou podpůrných
opatření a s dalšími žáky vyžadujícími větší podporu. Tyto obtíže s nevědomostí byly
zmiňovány i u širší veřejnosti. Tomu odpovídá výrok jedné z respondentek: ,,Za největší
problém současné školy stále považuju neinformovanost lidí, často mají úplně zbytečné
obavy z přítomnosti problémových dětí.“ (1SP) Jako palčivý problém byl dvakrát
zaznamenán nedostatek škol, ve kterých působí školní speciální pedagog. Medializaci
současných změn ve školství komentovala pouze jedna respondentka. Jako další
komplikace byla zmiňována neflexibilita některých školských poradenských zařízení.
Další problémy se týkaly spíše osobních hledisek, tedy společných charakteristik
současných žáků, u kterých se respondentky setkávají s nízkou fantazií, slovní zásobou
a logopedickými nedostatky u vstupu do základního vzdělávání.
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8 Názory ředitelů základních škol na pozici školních
speciálních pedagogů
8.1

Charakteristika a cíle výzkumného šetření

Druhá část smíšeného výzkumu byla zaměřena na názory ředitelů základních škol
v České republice v souvislosti s jejich praktickými zkušenostmi s pozicí školního
speciálního pedagoga. Dále se výzkum zaměřuje na osobní hodnocení vzájemné
spolupráce ředitelů škol se školními speciálními pedagogy. Cílem této části výzkumu je
tedy zjistit, jaké postoje zaujímají ředitelé běžných základních škol k pozici školních
speciálních pedagogů v tomto proudu vzdělávání a jakou mají v této souvislosti
zkušenost. Pro realizaci kvantitativního dotazování jsem využila metodu dotazníkového
šetření. Tuto část empirického šetření jsem zvolila zejména pro objektivizaci získaných
dat z jednotlivých rozhovorů a pro nástin dalšího pohledu na současné fungování pozice
školních speciálních pedagogů.
Ke splnění cíle této části výzkumného šetření jsem si položila následující výzkumné
otázky.
Výzkumné otázky:
-

Jakou zkušenost mají ředitelé běžných základních škol s pozicí školního
speciálního pedagoga?

-

Jaký mají názor na význam této profese ve škole, kde působí?

-

S jakými nejzávažnějšími překážkami se ředitelé základních škol v souvislosti
s výkonem funkce školního speciálního pedagoga setkávají?

8.2

Popis metod

Výzkum jsem realizovala v rámci internetového šetření. Respondenty jsem oslovovala
prostřednictvím e-mailové korespondence, ve které jsem je žádala o spolupráci.
V souhrnu jsem oslovila 140 základních škol ze všech krajů České republiky. Výběr škol
byl náhodný, přičemž jsem oslovila vždy 10 škol z každého kraje bez ohledu na jeho
velikost. Kontakty na dané ředitele nebo ředitelky jsem získávala z webových stránek
jednotlivých škol. V této časti práce jsem se soustředila na kvantitativní výzkum, při
kterém jsem využila metod neadresného dotazování. Hendl (2016) hovoří o dotaznících,
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které jsou běžně využívány ke kvantitativnímu výzkumu. ,,Kvantitativní výzkum probíhá
více strukturovaně a používá spíše deduktivní postupy vědecké metody.“ (Hendl, 2016,
str. 59)
V průvodním elektronickém dopise jsem ředitele škol seznámila s účelem výzkumu a se
způsobem vyplňování dotazníků. Gavora (2010) uvádí požadavek, aby byl v průvodním
dopise přesně definován termín, dokdy je nutné dotazník vyplnit. V tomto ohledu jsem
respondenty informovala o možnosti vyplňování do 20.9.2017. Kontaktovala jsem běžné
základní školy s 8 otevřenými i uzavřenými otázkami (Formulář dotazníku je přiložen
v příloze.). Anonymní otázky jsem vytvořila dle obecných požadavků, tedy s tendencí
maximální stručnosti a jasnosti. Otázky jsem členila na povinné a nepovinné, přičemž
nepovinné se vztahovaly pouze na základní školy, ve kterých školní speciální pedagog
působí či v minulosti působil. Gavora (2010) klade požadavek na závěrečné poděkování
respondentům v dotazníku. Ten jsem následovala a poslední část dotazníku je věnována
poděkování. Respondentům jsem taktéž předala prohlášení o mlčenlivosti (Příloha č. 3),
ve kterém se (obdobně jako v první části výzkumného šetření) zavazuji k dodržení
etických požadavků výzkumu. Ředitelé základních škol mi rovněž poskytli informovaný
souhlas s účastí na výzkumu (Příloha č. 2).

8.3

Realizace výzkumu a popis výzkumného vzorku

Výzkumné šetření jsem uskutečnila v měsících červen až říjen 2017. V této části
výzkumného šetření jsem se opírala o data získaná z analýzy dotazníků pro ředitele nebo
ředitelky běžných základních škol s ohledem na problematiku role školních speciálních
pedagogů. Dotazník byl zasílán do škol v červnu 2017 a následně začátkem září 2017.
Zpracování dat probíhalo v měsících říjen až listopad 2017. Návratnost dotazníků,
neboli ,,poměr počtu odeslaných dotazníků k počtu vyplněných a vrácených
dotazníků“ (Gavora, 2010, str. 107) byla poměrně nízká. Z celkového množství
oslovených jsem obdržela 40 vyplněných dotazníků. Procentuální vyplnění nebylo tudíž
vysoké, jednalo se pouze o 28,6% respondentů z celkového množství oslovených. Vedení
zbývajících 156 škol buď neposkytlo důvod nezájmu o účast na výzkumu, anebo za
nejčastější argument byl zmiňován nedostatek času pro jeho vyplnění. Nejvyšší
návratnost byla zaznamenána v Praze (6 dotazníků), nejnižší v Olomouckém kraji
(1 dotazník). Z hlediska nízkého počtu zapojených respondentů jsou zjištěné poznatky
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spíše ilustrativním příkladem z praxe, nedají se považovat za objektivně platné.

8.4

Analýza kvantitativních dat

Analýza získaných informací spočívá ve sledování postojů ředitelů nebo ředitelek
základních škol k pozici školního speciálního pedagoga, přičemž je kladen důraz na
společné rysy či odlišnosti v jednotlivých výpovědích. Formulář dotazníku s úplným
zněním otázek je přiložen v Příloze č. 4. Text níže se blíže zaměřuje na získaná data
z dotazníků, která jsou rozčleněna dle jednotlivých otázek či položek. Prvních pět se
soustředí na povinné údaje, zbývající tři na nepovinné. Každou otázku zastupuje graf
a tabulka.
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Graf 1: Kraj, v kterém respondent působí
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Tabulka 1: Kraj, v kterém respondent působí
Kraj České
republiky
N = 40
Hlavní město
Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Kraj Vysočina
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Zlínský

Počet
respondentů

6
3
2
3
2
5
2
3
1
2
2
5
2
2

Podíl
(%)
15
7,5
5
7,5
5
12,5
5
7,5
2,5
5
5
12,5
5
5

Graf a tabulka uvádí informace o zastoupení jednotlivých krajů České republiky v rámci
dotazníkového šetření, které obsáhlo všechny kraje. Nejhojnější zastoupení obsáhlo
Hlavní město Praha (15%), Královéhradecký a Středočeský kraj obsáhly vždy 12,5%
zastoupení. Zastoupení Jihočeského, Karlovarského a Moravskoslezského kraje bylo
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vždy 7,5%. 5% z celkového počtu respondentů zastupuje Jihomoravský kraj, dále také
Kraj Vysočina, Pardubický, Plzeňský, Ústecký a Zlínský kraj. Nejmenší zastoupení
obsáhl Olomoucký kraj (2,5%).
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Graf 2: Působení školního speciálního pedagoga (v současnosti nebo v minulosti)
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Tabulka 2: Působení školního speciálního pedagoga (v současnosti nebo v minulosti)

Působení školního speciálního pedagoga (současnost nebo
Počet
Podíl
minulost)
respondentů
(%)
N = 40
ano
19
47,5
ne
17
42,5
ano, více než 1
4
10
Údaje v grafu i tabulce znázorňují, zda základní školy, na kterých působí jednotliví
respondenti, mají zkušenost s pozicí školního speciálního pedagoga, a to jak v současné
době tak v minulosti. 47,5% respondentů zaměstnávalo nebo zaměstnává vždy jednoho
školního speciálního pedagoga, 10% dokonce více než jednoho. 42,5% respondentů
s pozicí školního speciálního pedagoga zkušenost nemá.
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Graf 3: Počet žáků s podpůrným opatřením na základní škole
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Tabulka 3: Počet žáků s podpůrným opatřením na základní škole

Počet žáků s potřebou podpůrných opatření na škole
N = 40
0 až 5
6 až 10
11 až 20
21 až 40
41 až 60
61 a více

Počet
respondentů

Podíl
(%)

6
4
12
10

15
10
30
25

4
4

10
10

Graf a tabulka zobrazují přehled o počtu žáků s potřebou podpůrných opatření na
základních školách, kde respondenti působí. Pro účely dotazníkového šetření bylo použito
6 kategorií zahrnující počty žáků. První a druhá kategorie je odstupňována po pěti žácích,
třetí kategorie po deseti žácích, čtvrtá a pátá kategorie po dvaceti. Poslední kategorie
zahrnuje 61 a více žáků. V kategorii 0 - 5 žáků se nachází 15% škol s respondenty,
v kategorii 6 – 10 jde o 10% škol, v kategorii 11 – 20 žáků je zahrnuto 30% škol, do
kategorie 21 – 40 spadá 25% škol, do kategorie 41 – 60 žáků patří 10% a do poslední
kategorie 61 a více žáků také 10% škol, ve kterých respondenti pracují.
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Graf 4: Potřebnost školního speciálního pedagoga na ZŠ

Považujete přítomnost školního
speciálního pedagoga na ZŠ za
potřebnou?
35
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20
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33

10
5
0
ano

4

3
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Tabulka 4: Potřebnost školního speciálního pedagoga na ZŠ

Potřebnost školního speciálního pedagoga na ZŠ
N = 40
ano
ne
nevím

Počet
respondentů

Podíl
(%)

33
4
3

82,5
10
7,5

Graf i tabulka shrnují odpovědi respondentů v oblasti jejich názoru na potřebnost pozice
školního speciálního pedagoga na běžných základních školách. Pro účely dotazníkového
šetření byly vytvořeny tři kategorie: ano, ne, nevím. 82,5% respondentů zodpovědělo
danou otázku pozitivně, vnímají tedy tuto pozici na základních školách za potřebnou,
10% naopak nepovažují za nutné, aby školní speciální pedgog na základních školách
působil. 7,5% respondentů nevyslovilo v tomto ohledu svůj názor.
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Graf 5: Klíčové činnosti školního speciálního pedagoga

Jaké činnosti školního speciálního
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3
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a asistentů pedagoga

34

Osvěta rodičů
Depistážní činnost

19

Evidence
28
Žádná z možností

Tabulka 5: Klíčové činnosti školního speciálního pedagoga

Klíčové činnosti školního speciálního pedagoga
N = 40
Reedukace žáků a intervenční činnost
Metodická podpora pedagogů a asistentů pedagoga
Osvěta rodičů
Depistážní činnost
Evidence
Žádná z možností

Počet
Podíl
respondentů (%)
34
28
19
10
7
3

85
70
47,5
25
17,5
7,5

Graf a tabulka udávají zmiňované činnosti školního speciálního pedagoga, které ředitelé
či ředitelky považují za klíčové v rámci vzdělávání na běžných základních školách.
Respondenti v tomto ohledu mohli zaznamenat jednu a více z nabízených možností. 85%
respondentů označilo za klíčové činnosti reedukaci žáků a intervenční činnosti, 70%
metodickou podporu pedagogů a asistentů pedagoga. Osvěta rodičů byla podstatná pro
47,5% dotázaných, depistážní činnost pro 25%. Evidenci považuje za důležitou 17,5%
respondentů a žádnou z možností si nevybralo 7,5% dotázaných.
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Graf 6: Pracovní úvazek školního speciálního pedagoga na ZŠ
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Tabulka 6: Pracovní úvazek školního speciálního pedagoga na ZŠ
Pracovní úvazek školního speciálního
pedagoga
N = 23
0,1
0,25
0,5
0,75
1

Počet
Podíl
respondentů (%)
2
4
7
3
7

8,7
17,39
30,43
13,04
30,43

V grafu i tabulce je možné sledovat, jaké pracovní úvazky ředitelé škol nabízejí školním
speciálním pedagogům. Otázku zodpovídali respondenti, kteří zaměstnávali nebo
zaměstnávají školního speciálního pedagoga. 8,7% dotázaných nabízí/nabízelo úvazek
v rozsahu 0,1. Respondenti v 17,39% případech poskytovali úvazek 0,25 a 30,43%
poloviční úvazek (0,5). Úvazek 0,75 nabízí/nabízelo 13,43% responentů a plný úvazek
(1) poskytuje/poskytovalo 30,43% dotazovaných.
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Graf 7: Doba fungování pozice školního speciálního pedagoga
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Tabulka 7: Doba fungování pozice školního speciálního pedagoga
Doba fungování pozice
školního speciálního
pedagoga
N = 23
méně než rok
1 rok
2 roky
3 roky
4 roky
5 let
7 let
8 let
10 let
11 let
14 let
15 let

Počet
Podíl
respondentů (%)
4
2
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1

17,39
8,7
13,04
13,04
13,04
8,7
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35

Graf i tabulka podávají přehled o době fungování školních speciálních pedagogů na
daných školách. U 17,39% respondentů tato pozice funguje méně než rok, u 8,7% jeden
rok, u 13,04% respondentů dva, tři nebo čtyři roky. Pět let pozice školního speciálního
pedagoga funguje u 8,7% dotázaných. Sedm, osm, deset, jedenáct, čtrnáct a patnáct let
pracuje školní speciální pedagog vždy u 4,35% celkového množství respondentů.
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Graf 8: Nejzávažnější problém, s kterým se respondenti při fungování pozice
školního speciálního pedagoga setkávají

Jmenujte nejzávažnější problém, s kterým
se setkáváte (setkávali jste se) při
fungování pozice školního speciálního
pedagoga.
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Tabulka 8: Nejzávažnější problém, s kterým se respondenti při fungování pozice
školního speciálního pedagoga setkávají
Nejzávažnější problém, s kterým se respondenti při
fungování pozice školního speciálního pedagoga
setkávají
N = 23
administrativní náročnost
financování
spolupráce s rodiči (neochota apod.)
nedostatek odborníků
nepřijetí ostatními pedagogy
Žádný

Počet
respondentů

Podíl
(%)

4
7
2
3
4
3

17,39
30,43
8,7
13,04
17,39
13,04

Graf a tabulka ukazují nejčastější problémy, se kterými se respondenti při fungování
pozice školního speciálního pedagoga setkávají. 17,39% dotázaných zmínilo
administrativní náročnost, 30,43% financování, 8,7% spolupráci s rodiči (neochotu
apod.). Nedostatek odborníků zaznamenalo 13,04% respondentů, nepřijetí ostatními
pedagogy 17,39% a žádný problém uvedlo 13,04% respondentů.
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8.5

Diskuse k výsledkům

8.5.1 Výzkumná otázka č. 1
První výzkumná otázka této části smíšeného výzkumu sleduje, jakou mají oslovení
ředitelé běžných základních škol zkušenost s pozicí školního speciálního pedagoga. Pro
účely dotazníkového šetření byly v této oblasti zvoleny uzavřené otázky a položky
s výběrem z nabízených možností či heslovitým doplněním. Výzkumné šetření ukázalo,
že 57,5% respondentů má zkušenost s fungováním pozice školního speciálního pedagoga
nebo školních speciálních pedagogů, zbylých 42,5% tuto pozici dosud nezaměstnávalo.
Zároveň však 90% škol, na kterých respondenti působí, navštěvuje 6 a více žáků
s potřebou podpůrného opatření různého stupně. Ve školách, které zaměstnávají školního
speciálního pedagoga (23 škol), mají většinou dlouholetou zkušenost, téměř 74%
respondentů zaměstnává tuto pozici více než dva roky. Pouze 26% respondentů má roční
zkušenost nebo je pozice školního speciálního pedagoga zcela nově zavedena. 30,43%
respondentů, u kterých v době dotazníkového šetření působil školní speciální pedagog,
nabízelo pro výkon této pozice pracovní úvazek ve výši 0,1, u stejného množství
dotázaných (také 30,43%) šlo o plný úvazek. Komentáře respondentů ukazují, že snížený
pracovní úvazek na pozici školního speciálního pedagoga je doplňován přímou
pedagogickou činností na pozici učitele.
8.5.2 Výzkumná otázka č. 2
Druhá výzkumná otázka této části zjišťuje jaký mají ředitelé základních škol názor na
důležitost profese školního speciálního pedagoga na základních školách. Výzkumné
šetření ukázalo, že 82,5% respondentů považuje tuto profesi pro běžnou základní školu
za důležitou. Ředitelé škol se také vyjádřili k činnostem školního speciálního pedagoga,
které považují za podstatné. Ze zkušeností respondentů vyšly jako klíčové činnosti
školních speciálních pedagogů: reedukace žáků, intervenční činnost (dle 85%
respondentů) a metodická podpora pedagogů a asistentů pedagoga (dle 70%
respondentů). Téměř polovina dotázaných také za důležitou činnost označila osvětu
rodičů (47,5%).
8.5.3 Výzkumná otázka č. 3
Třetí výzkumná otázka sledovala nejzávažnější překážky, se kterými se ředitelé
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základních škol v souvislosti s působením školního speciálního pedagoga setkávají.
Jednotlivá data byla získána formou otevřené otázky. Podle analýzy výpovědí bylo
stanoveno šest možností odpovědí (administrativní náročnost, financování, spolupráce
s rodiči, nedostatek odborníků, nepřijetí ostatními pedagogy, žádný problém). 30,43%
respondentů považuje za nejzávažnější problém, s kterým se setkávají, financování
školního speciálního pedagoga, 17,39% respondentů uvedlo za nejzávažnější překážku
administrativní náročnost a také nepřijetí ostatními pedagogy.
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9 Závěr
V předkládané diplomové práci jsem se zabývala postoji školních speciálních pedagogů
k jejich roli v rámci základních škol a postoji i zkušenostmi ředitelů náhodně vybraných
škol k profesi školního speciálního pedagoga na běžných základních školách. Cílem práce
bylo přiblížit jednotlivé zkušenosti a názory školních speciálních pedagogů i vedení
základních škol v oblasti náplně práce této profese, vztahového hlediska a aktuálních
komplikací, kterým jedinci čelí. Konkrétní zjištění byla doplněna teoretickými poznatky
z odborných zdrojů, a to zejména v úvodní části práce. Výsledky výzkumného šetření
mají názorný charakter, považují se pro účely této práce (i z důvodu nízkého počtu
respondentů) pouze za ukázku současné praxe na základních školách, kde působí školní
speciální pedagog.
Zjištěná data realizovaného neadresného dotazování mají v mnohých jevech podobnosti
se zkušenostmi pěti oslovených respondentek. Výzkumné otázky byly zodpovězeny,
a tudíž i cíl diplomové práce byl splněn. Výsledky dotazníkového šetření v oblasti
pracovních úvazků školních speciálních pedagogů v mnohých ohledech odpovídají
výsledkům získaných z rozhovorů, kdy se mimo jiné jako běžná praxe ukazuje kombinace
této pozice s učitelskou činností. Toto zjištění koresponduje s informacemi získanými
v odborných publikacích, které jsou citovány převážně v teoretické části práce. Rovněž
doba fungování pozice školních speciálních pedagogů je u respondentek, s kterými jsem
vedla rozhovor, a u respondentů v dotaznících obdobná, většinou se jedná o víceletou
praxi.
Respondentky v rámci rozhovorů přiblížily nejběžnější a pro ně také nejzásadnější
činnosti, které vykonávají. Tyto činnosti ve velké míře odpovídají těm, které i ředitelé
škol z dotazníkového šetření považují za důležité u školního speciálního pedagoga. Jedná
se zejména o reedukaci žáků, intervenční činnosti, metodickou podporu pedagogů
i asistentů pedagoga. Vzájemná spolupráce s pedagogy školy byla považována za velmi
žádoucí, čemuž odpovídají i informace z odobrných publikací, ze kterých předkládaná
práce čerpá: ,,Při dobré komunikaci s pedagogickým sborem může být školní speciální
pedagog významným pomocníkem a rádcem pedagogů v otázkách vzdělávání dětí
a žáků, kteří často neplní představy běžných pedagogů.“ (Michalík, Baslerová, &
Felcmanová, 2015, str. 153) Respondentky v rozhovorech navíc v rámci svých činností
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hojně zmiňovaly vykonávání nepravidelných depistážních aktivit, spolupráci se školským
poradenským zařízením a administrativní úkony. Oproti tomu ředitelé oslovených
základních škol zdůrazňovali také osvětu rodičů. Respondentky v rozhovorech spolupráci
s rodiči považovaly spíše za okrajovou, které se nebrání, ale iniciativu očekávají zejména
ze strany zákonných zástupců. Současný stav českého školství však ukazuje, že
komunikace s rodiči a spolupráce s odbornými pracovišti vně školy ze strany školního
speciálního pedagoga je pro školu významnou pomocí. (Kucharská, Mrázková, Wolfová,
& Tomická, 2013). Vztahové hledisko s vedením školy bylo ve všech rozhovorech
považováno za optimální a toto zjištění koresponduje s názory ředitelů škol, kteří se
zúčastnili dotazníkového šetření.
Bylo zjištěno, že z pohledu respondentek, s kterými byl veden rozhovor, patří
k nejaktuálnějším problémům (týkajícím se fungování pozice školního speciálního
pedagoga) administrativní náročnost, neflexibilita školského poradenského zařízení
a nízká informovanost pedagogů v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb žáků.
Dotazníkové šetření ukázalo nejčastěji zmiňované problémy z pohledu ředitelů
základních škol. Obdobně se jednalo o administrativní náročnost, ale také o financování
školního speciálního pedagoga a zkušenosti s nepřijetím této pozice ostatními pedagogy.
Výzkumným šetřením se dosáhlo zjištění, že role školních speciálních pedagogů na
základních školách je z jejich strany i ze strany vedení škol vnímána za nepostradatelnou
a podstatnou pro optimální vývoj žáků s potřebou podpůrných opatření i dalších žáků
v riziku selhávání ve výchovně vzdělávacím procesu. Získané a analyzované údaje budou
předány jednotlivým respondentům (tedy školním speciálním pedagogům a ředitelům
základních škol), kteří o výsledek šetření projevili zájem. Práce by mohla nabídnout
cenné zkušenosti dotázaných respondentů dalším jedincům, kteří působí v současném
školství a mají zájem o danou problematiku. Výzkum prokázal důležitost profese
školních speciálních pedagogů na běžných základních školách. Mezi hlavní nabyté
poznatky je možné zařadit především stoupající potřebu poradenských služeb v rámci
základního vzdělávání a důležitost zkvalitňování podmínek pro fungování pozice
školního speciálního pedagoga v hlavním vzdělávacím proudu českého školství.
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Příloha č. 1 – Přepis vybrané výpovědi v rámci narativních rozhovorů
Za socialismu jsem začínala v dyslektické třídě, jeden rok, pak jsem si dodělávala
somatopedii a 13 nebo 19 let jsem učila v nemocnici pod Petřínem, potom si Petřín vzaly
Boromejky, tak potom se uvolnilo místo speciálního pedagoga v jedné škole, tak jsem
tam šla, to už bylo v normální škole, tam byla jedna dyslektická třída a pan ředitel chtěl
ještě druhýho speciálního pedagoga, Pan ředitel byl schopen si zařídit speciálního
pedagoga na plný úvazek. Ona byla na půl úvazek v normální třídě, na půl úvazek
speciálním pedagogem. Potom speciální pedagog z dyslektické třídy odešel, tak jsem šla
na plný úvazek. Já jsem si tak udělala skupinu – děti s problémy a ve druhé třídě jsem
měla 7 hodin týdně, celou češtinu. Spíš jsem se věnovala nápravám, ony ty děti nebyly
moc dys, spíše středně těžké, s rodiči jsem mohla tenkrát velmi pěkně spolupracovat,
protože věděli, že o něco jde, když děti měly tolik hodin intervence. A tam jsem měla
krásné výsledky. Vysloveně moje výsledky. Ve třetí třídě jsem měla 5 hodin češtiny. To
bylo také tím, že žáci měli jiný RVP, neměli angličtinu v první třídě, a teď žáci tak mají
málo hodin češtiny. 3 hodiny ve čtvrté třídě, 2 hodiny v páté třídě a potom šli do svých
kmenových tříd. V pětce jsem takzvaně předučovala, tam ty nápravy již nebyly potřeba,
ale snažila jsem se, abych s dětmi jela výuku dopředu a potom, když jim to paní učitelka
říkala ještě jednou, oni už věděli, o co jde. Tady nejsou tak tvrdí dyslektici, kteří by se
nenaučili číst. Tady na té škole se prosazuje v rámci prvních tříd čtení s porozuměním,
což je úžasné. Čtou hrozně, ale já jsem spokojená, jedeme na význam. Teď mám jednu
hodinu týdně a potom něco odpadne, ale zas se více na to soustředí v hodinách. Teď tady
nám pracuje školní poradenské pracoviště, máme školního psychologa, školního
speciálního pedagoga – mě. A protože odcházím do důchodu, máme tu ještě jednu slečnu
speciální pedagožku, pak metodika prevence. Kdysi jsme tu měli krásně vybudovanou
knihovnu, kdy děti tam chodily dělat úkoly a paní učitelka, která tam byla jim byla
k dispozici. Bylo tam vždy plno, paní učitelka chodila, kdo potřeboval dopomoc, mohl to
s paní učitelkou prodiskutovat. Ona ode mě dostala seznam, kdo co potřebuje udělat.
Existuje spousta počítačových programů. My hodně využili program OPA a máme teď
mnoho programů. Chodila jsem na mnohá školení a tak jsem taky získala spoustu
materiálů. Měli jsme to krásně vytvořené. Myslíme si, že to máme vybudované tak, jak
nám to vyhovuje, takže úplně na začátku kolem Vánoc jdeme do mateřské školy s paní
psycholožkou a děláme tam screening. Trošku je to Jirásek, ale trošku jsme si ho předělali.

5

Přes Vánoce to vyhodnotíme a pak si pozveme rodiče a povíme jim, co by bylo dobré
udělat. Ono je strašně řečových vad, řekla bych, že přes 50 procent. Ono rodiče to nemusí
vůbec slyšet. Já kdysi dělala výzkum a zjistila jsem, že děti s řečovou vadou v mateřské
škole zastupují 37 procent. Setkala jsem se s rodiči, kterým to bylo dokonce roztomilé.
Po screeningu řekneme rodičům – vaše dítě je dobré, vaše dítě potřebuje pouze logopeda,
honem s tím něco dělějte,. Jeden rok jsme se setkali se skupinou dětí, kde všichni drželi
špatně tužku. Ještě třeba řekneme, že dítě má problém s grafomotorikou. Pokud potíží
bylo hodně, otevřeli jsme kurz pro tyto děti a případně i Maxíka. Postupně jsem zjistila,
že je nutné, aby na těchto kurzech byli rodiče, aby viděli, jak pracují ostatní děti a mohli
je i porovnávat. Cvičili jsme zrakové/sluchové vnímání a tak dále. A pokud rodiče viděli,
že jejich dítě jako jediné v daném úkolu selhává, mnohem více se snažili, aby dítě bylo
úspěšné a trénovali s nimi mnohem víc. Na naší škole jsme dobře vybaveni, téměř ve
všech třídách máme interaktivní tabule a děti to milují, vždy za odměnu jim spustím určitý
program, ve kterém také toho mnoho nacvičí. Ten kurz probíhá 4 měsíce. Dělali jsme
školní zralost Bednářové. V první třídě chodím na začátku školního roku – v září tedy
ještě ne – ale od října do prosince, to děláme Dobrý start. Dobrý start je podle mě moc
povedený – jde o písničku, na té se rozvíjí zrakové, sluchové, paměť a další. Dělám to
s celou třídou, takže to není tak intenzivní, ale hned vidím, kdo nestíhá, kdo neslyší
rytmus… Něco si k tomu vždy přidám, tomu, kdo má problém například s pravolevou
orientací, tak mu dám nějaký materiál na rozvoj. Máme to jednu hodinu týdně místo
češtiny. Mně by se líbilo, kdyby to děti měly místo třeba hudebky a tak. Některé paní
učitelky mě pouštějí do hodin i dvakrát týdně. Obvykle ty mladé, které si netroufnou
odporovat. Dobrý start mám s celou třídou, ale pak si vyberu jen tu skupinu dětí
s problémy a s nimi dělám tu Mítinovou nebo Kulíška. Děti se mnou rády pracují a
opravdu tomu rozumí, že je to potřeba. Kolem Vánoc dělám Test rizik od Švancarové.
Tam když už se něco projeví, tak už je to velký problém, protože ten je pro školní
začátečníky. Potom jsem byla na nějakém školení a dostala jsem pracovní listy paní
Mítinové, to je neznámé, do té doby jsem o tom nikdy neslyšela, tak jsem to honem
koupila. To je pracovní list pro školní začátečníky. Co se mi tam líbí, je dlouhý článek a
oni mají sledovat jedno slovo – na pozornost. Děti mají tleskat, ale hromadně to je
nevýhodné, takže mi dělají čárky, potom tam je čtvercová síť a tečkovaná síť a pak mají
pospojovat obrázky a potom k tomu vždy něco dodávám. Ještě jsem se dostala k písance.
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Tam je problém v tom, že když máme genetickou metodu (jeden rok máme genetickou,
další analyticko- syntetickou) Všichni nadávají na tu genetickou metodu, že to je pro ty
naše rizikové děti nevhodné, ale já si myslím, že to je individuální. Znám holčičku, které
ta genetická moc pomohla. Já nezapomenu slovíčko kadeřnictví, ona vyhláskovala K–AD-E-Ř-N-I-C-T-V-Í. A na konci druhé třídy, někdy na začátku třetí třídy začínáme
testovat. Každá skupina je jiná. Jeden výukový program stojí 8-10 tisíc. Mají měkké a
tvrdé kostičky a děti mají zavřené oči a já řeknu .ticho a děti zvednou měkkou kostičku.
To dělám v první třídě. A jak to děláme, pan ředitel dá paralelkám v jednu hodinu češtinu
a já si je vytáhnu ze třídy, pokud je dětí málo, spojíme třeba dvě třídy. Mohla bych
pracovat i individuálně, ale to potom po vyučování. Máme spoustu materiálů, pomůcek,
výukových programů, to mají děti opravdu rády. Já sice jdu do důchodu, ale chci si dovést
do šesté třídy ty děti, které znám, se kterými od začátku pracuji. Se staršími nepracuji, ale
máme tu paní učitelku, která se zabývá druhostupňovými. V té minulé škole jsme to měli
nastavené tak, že tyto děti jednou týdně mohly chodit ke mně na práci na počítači. Tyto
děti už nemají kdy, mají spoustu nultých hodin z jiných předmětů a navíc je to moc brzy,
ty děti jsou ještě unavené, spí. S panem ředitelem souhlasím s tím, že všechny problémy
v těchto oblastech se dají napravit do 10 let, potom už ne. Potom jde už jen o takovou
interakci, doučování. Já když děti propouštím v páté třídě, tak jim říkám, aby
nezapomněly, že existuji, že když budou mít problém, tak mohou kdykoliv přijít pro radu.
Také je upozorňuji na to, že existují konzultační hodiny jiných učitelů. A to, že je
vypouštíme, je dobře i proto, že přemíra podpůrných opatření taky škodí. Děti si zvyknou
na ty výhody, které jim to přináší. Děláme s různými tabulkami – podstatná jména a tak,
ale mám je velice zjednodušené, aby se v tom děti neztrácely. Mám tam třeba jen TEN –
TA - TO a teď ty vzory, to samé se shodou přísudku a tak dále. Kdysi jsem si pořídila ten
kufřík, ale v tom se děti ztratí, je to malinké, ale moje materiály jsou zase moc velké. Měli
jsme tu i sociálního pedagoga. I šikana se nám tu objevila. On dělal sociometrii, chtěli
jsme, aby se dělala dvakrát ročně, ale jsme rádi i za jednou. S rodiči tolik nespolupracuji.
Oni vědí, že když mi napíší na mail, tak reaguji a můžeme se domluvit na schůzce. Já je
neustále upozorňuji na to, že jde o dohodu, že plán pedagogické podpory je o spolupráci,
že když si budou myslet, že dané opatření jejich dítě nepotřebuje, tak stačí, aby to škrtli
a doplnili podle vlastního vnímání. Rodiče vědí, že se mi mohou kdykoliv ozvat.
Konzultační hodiny si přizpůsobuji právě podle toho, jak se dohodneme s rodiči.
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S ředitelem se znám dlouhá léta, vlastně jsme spolu přešli z jedné školy sem. Měli jsme
tu chlapce s nižším intelektem, do té páté třídy to šlo, ale teď jsou žáci úplně někde jinde
než on. Bylo to již neúnosné. Třída se mu neustále musela nějakým způsobem
přizpůsobovat. Snad se povede, že půjde tady do blízké praktické školy, kde je menší
kolektiv a kde bude moci být spokojený. Aspergerův syndrom jsme měli, to se zvládalo
s asistentem. Teď tu máme další problém – chlapec, který měl pouze ADHD, najednou
začal ztrácet zrak. Já jsem s ním psala písemku, pololetní. Všichni si mysleli v té době,
že to je dyskalkulik, ale se mnou výpočet předmětů zvládl. Máme trošku vztek na celé
ministerstvo, protože my, ještěže jsme v Praze, můžeme využívat službu půjčovny
v Modřanech pro pomůcky dětem se zrakovým postižením. Má tedy program v počítači,
který mu zvětšuje text, ale dlouhá souvětí opět jsou problém. Tento chlapec se plně
zklidnil. Paní psycholožka řekla, že ho nemůžeme pustit z této školy, ztrácí zrak, ztrácí
kamarády a ještě aby ztratil školu. Ale myslíte, že jsme dostali nějaké peníze? On musí
do SPC, naše paní psycholožka může diagnostikovat jen SPU. V SPC pro zrakově
postižené nic neudělají, protože nemají podklad od doktora, doktor nám žádnou zprávu
nedá, protože neví, proč ztrácí zrak. Takže ten chlapec od listopadu chodí po doktorech.
Teď už se to trochu pohnulo. My bychom potřebovali, aby on měl notebook s konkrétním
programem už loni, aby se s tím naučil pracovat a bylo by dobré, aby měl doma druhý.
Zatím nic. Já si myslím, že inkluze je moc dobrá pro venkovské školy, protože jinak by
mnohé děti musely být na internátě daleko od domova. Znám takové případy. Začátek
docházky do školy je nutný mít v blízkosti rodičů. To je moc důležité. Někde jsem slyšela,
že je optimální, aby děti s Downovým syndromem navštěvovaly běžné školy, protože se
učí nápodobou, jsou to takové opičky, naučí se zkrátka žádaného chování od okolí. U
těchto dětí jde o socializaci, o výuku globální metodou. My tu nemáme žádné děti
s mentálním postižením. Děti cizinců je tu spousta, pan ředitel sehnal grant pro asistentky
s odlišným mateřským jazykem, jsou to studentky, které chodily na školení do Mety.
Máme tu chlapce z Iráku, dítě se silnou ADHD. Největší propad vědomostí je mezi první
a druhou třídou. Tak tento chlapeček měl kolem sebe vždy obrovský nepořádek, neustále
něco ztrácel. Všechny děti vědomosti zapomenou, ale postupně si to vybaví, avšak tento
chlapec s tou svou poruchou nebyl schopen děti dohnat. Já jsem obecně dost naštvaná na
pedagogické fakulty – studenti získávají veliké teoretické schopnosti, ale praxe tolik
zaostává. Já když jsem sem přišla, dostala jsem tak skvělou třídu a jedna moje kolegyně

8

mi povídala, ať si pamatuji, že takovouto třídu dostanu jen jednou nebo dvakrát za život.
Nevěřila jsem. Ale bylo tomu tak. Nejvíce mě baví vyšetřování a malé děti – ten Dobrý
start. Je to tedy náročné, já o Vánocích většinou nemám již hlas. Já tak ráda pracuji s těmi
malinkými dětmi. Jedna maminka přišla, že nemá kam to druhé dítě dát. Čtyřletý
chlapeček, že bude dělat to samé s bratrem v hodině Dobrého startu. Pracovala jsem s ním
stejně jako s ostatními, musel se přihlásit, když něco chtěl, striktně jsem mu opravovala
úchop a tak podobně. Ale on se chytil a vše zvládal. Ta práce mě baví do okamžiku, než
mě naštvou rodiče. Já jenom vím, že úplně na začátku, když jsem začínala, rodiče se
mnohdy styděli za své děti. Já jsem jim vždy říkala, že žádné blbce neučím, že budu učit
pouze problémy se čtením a ptala jsem se rodičů, jestli zvládnou, že nebudou mít doma
žádného pisálka a novináře. A najednou se vlastně zjistilo, že problémy se čtením nejsou
konec světa. Já jsem opravdu viděla smysl v té nemocnici, kde se děti moc rády učily a
veškerý personál mě tam respektoval, protože výuku dětí považovali za tak potřebnou.
Děti se rády učily, v té době existovaly jednotné učebnice, a když jsem přišla k dítěti
právě s touto učebnicí, byly nadšené. Jednalo se zkrátka o pevný bod v jejich nemocném
životě. Mám chlapce, který neudrží pozornost, letos se chlapec zhoršil, ale on jinak vše
podle RVP umí, zvládá i úkoly profesora Hejného. Teď jsem mu zakázala pokémony,
protože nedával vůbec pozor. Nedávno jsem ho viděla, jak se s někým pere, tak jsem mu
hned řekla, jakou mám radost, že se rve, protože jsem viděla, že je to normální kluk. Mě
ta práce opravdu baví, teď už spíše s menším kolektivem, tak do 12 dětí, protože to do
nich potřebuji narvat. Děti dostávají týdenní plány, ve čtvrté třídě dostávají diář a musejí
si to vše zapisovat. Učí je to zodpovědnosti, struktuře a všem potřebným dovednostem
pro budoucí pracovní uplatnění. Tato škola prostě funguje, kdo sem příjde, musí být
pořádně vykulený, protože to tady je opravdu časově náročné i náročné na požadavky.
Takže obdivuji ty kolegyně, které mají děti a zvládají to tu. Jsem velice vděčná naší paní
psycholožce. I naše webové stránky tu jsou tak propracované a je to opravdu znát.
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Příloha č. 2 – Informovaný souhlas s účastí na výzkumu
Téma diplomové práce: Role školního speciálního pedagoga na běžných základních
školách
Autor práce: Bc. Denisa Benešová
Já

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

souhlasím s účastí na výzkumu v rámci diplomové práce s názvem Role školního
speciálního pedagoga na běžných základních školách.
Udělením svého souhlasu beru na vědomí, že:
1. jsem byla dostatečně informována o účelu výzkumu v rámci diplomové práce,
vím, kolik času zabere účast na daném rozhovoru, který je součástí výzkumu
zkoumané problematiky. Bylo mi umožněno pokládat otázky související
s výzkumem, které byly zodpovězeny k mé spokojenosti,
2. vím, že mohu kdykoliv odstoupit z účasti na výzkumu, aniž bych tak ohrozil/a
vztah mezi mnou a osobou zodpovědnou za vykonání rozhovoru,
3. souhlasím s tím, že údaje získané při výzkumu mohou být publikovány, aniž by
mě či mé pracoviště bylo možné identifikovat,
4. jsem si vědom/a toho, že budu-li mít jakékoli dotazy, týkající se mé účasti na
výzkumu, mohu kontaktovat Bc. Denisu Benešovou nebo Doc. PaedDr. Vandu
Hájkovou, Ph.D., které mi mé otázky zodpoví.

Podpis ................................................
Datum podpisu .................................................
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Příloha č. 3 – Prohlášení o mlčenlivosti
Tímto prohlášením se zavazuji k zachování kompletní a bezvýhradné mlčenlivosti
o všech skutečnostech, které se dozvím z odpovědí respondenta v rámci účasti na
výzkumu v praktické částé své diplomové práce během studia na Pedagogické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze.
Tuto mlčenlivost se zavazuji zachovávat jednou provždy, tj. i po ukončení rozhovoru
a studia.
Tento závazek mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy povinnost oznamovat určité
skutečnosti stanoví zákon.
Studovaný obor: Speciální pedagogika, navazující magisterský stupeň, prezenční forma
Jméno a příjmení: Bc. Denisa Benešová
R.č. 935721/1116

V Praze dne

………….

Podpis studenta ……………
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Příloha č. 4 – Formulář dotazníku
Školní speciální pedagog na ZŠ
Vážená paní ředitelko / pane řediteli, jsem studentkou 2. ročníku navazujícího
magisterského studia „Speciální pedagogika“ na Pedagogické fakultě UK v Praze.
Obracím se na Vás žádostí o vyplnění dotazníku, který je součástí mé diplomové práce,
v níž se zabývám rolí školního speciálního pedagoga na běžných základních školách.
Dotazník je anonymní, výsledky budou použity jako podklad ke zpracování závěrečné
práce. Prosím o případné vyplnění do 20. 9. 2017. Pokud budete mít zájem, výsledky
šetření Vám ráda poskytnu.
Předem děkuji za ochotu a Váš čas.
S přáním hezkého dne Denisa Benešová
1. V jakém kraji působíte?
Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.
2. Působí/působil na Vaší škole školní speciální pedagog?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
ano
ne
ano, více než 1
3. Jaký počet žáků s potřebou podpůrných opatření navštěvuje Vaši školu?
Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.
4. Považujete přítomnost školního speciálního pedagoga na ZŠ za potřebnou?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.
ano
ne
nevím
5. Jaké činnosti školního speciálního pedagoga považujete za klíčové?
Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu (i více) z nabízených odpovědí.
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Reedukace žáků a intervenční činnost
Metodická podpora pedagogů a asistentů pedagoga
Osvěta rodičů
Depistážní činnost
Evidence
Žádná z možností
6. Jaký úvazek nabízíte/nabízeli jste školnímu speciálnímu pedagogovi?
Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.
7. Kolik let na Vaší škole funguje/fungovala pozice školního speciálního pedagoga?
Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.
8. Jmenujte nejzávažnější problém, s kterým se setkáváte (setkávali jste se) při
fungování této pozice.
Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Velmi děkuji za ochotu a za Váš čas, který jste věnovali vyplnění
dotazníku!
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