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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá efektivitou podpůrných opatření v inkluzivním 

vzdělávání na základních školách. Inkluzivní vzdělávání v posledních letech rezonuje v 

různých diskuzích napříč naší společností. Ke zvyšování kvality a zajištění rovných 

podmínek ve vzdělávání přispívá právě poskytování podpůrných opatření. Cílovou 

skupinu práce tvoří žáci s narušenou komunikační schopností. 

Tato diplomová práce si klade za cíl shromáždit relevantní informace o 

předkládané problematice. Stěžejním cílem je zhodnocení efektivity podpůrných 

opatření u žáků s NKS. Dílčím cílem je zjištění, která z podpůrných opatření jsou na 

základních školách nejvíce používána. K naplnění výše uvedených cílů byl použit 

kvalitativní přístup a jako metoda sběru dat polostrukturovaný rozhovor. Rozhovory s 

pedagogickými pracovníky vzdělávajícími žáky s NKS byly pro komplexnost informací 

rozšířeny a ověřeny analýzou dokumentů. Získaná data byla zpracována do deseti 

případových studií.  

Z výsledků šetření vyplývají spíše pozitivní zjištění, která poukazují na 

smysluplnost, užitečnost a pravidelné využívání podpůrných opatření ve výuce. Žáci 

dělají pokroky, čímž se zvyšuje jejich sebevědomí. Výzkumné šetření dokazuje 

používání několika podpůrných opatření současně. Mezi negativní zjištění patří, že na 

školách často chybí kvalitně vyškolený asistent pedagoga, ve třídách je velký počet 

žáků a komplikací je i složitá administrativa kolem podpůrných opatření, která odvádí 

od přímé práce.  

Ze získaných dat je vytvořen ucelený přehled, který může sloužit ke zvýšení 

zájmu o danou problematiku nebo k otevření diskuze nad využíváním jednotlivých 

podpůrných opatření, popřípadě může posloužit jako výchozí bod k následnému 

kvantitativnímu šetření. 

 

Klíčová slova  

Inkluzivní vzdělávání, základní škola, podpůrná opatření, žák s narušenou komunikační 

schopností 



  

Abstract  

The thesis deals with effectivity of support programmes in inclusive primary 

education. In recent years, inclusive education is a frequent topic throughout our 

society. Providing the support programmes leads to increasing quality of education and 

ensuring equal conditions. The target group of the thesis consists of pupils with 

communication disabilities. 

The thesis aims to gather relevant data about given problems. The main 

objective is to evaluate the effectivity of support programmes on the pupils with 

communication disabilities. The partial task is to find out which support programmes 

are used most often by the primary schools. Quality approach was used to fulfil the 

objectives mentioned above and semistructured interview as a method of data 

collection. Interviews with pedagogical workers, who educate pupils with 

communication disabilities, were broadened and verified by analysing relevant 

documents. Gathered data were processed into ten case studies.  

Results of the research are rather positive – they point out meaningfulness, 

usefulness and regular using of support programmes during lessons. The pupils 

improve, and so their self-confidence grows accordingly. The research proves using 

several support programmes at once. There are some negative findings as well – such as 

lack of well instructed teachers‘ assistants, too many pupils in one class or too 

complicated paperwork concerning the programmes disturbing the actual teaching.  

A complex summary was created out of the gathered data. It may increase the 

concern about this topic or cause inception of a discussion about using particular 

support programmes. Also further quantitative research may be based on these 

conclusions.  

 

Key words 

Inclusive education, primary school, support programmes, pupils with communication 

disabilities 
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1 Úvod 

Společnost, ve které žijeme, je velice různorodá a nejednotná, ale každý by měl 

mít právo na vzdělávání v přirozeném prostředí a v demokratické společnosti. 

V současné době převládá zájem o vzdělávání žáků ve škole hlavního vzdělávacího 

proudu, s čímž souvisí i velmi aktuální téma inkluzivního vzdělávání. S tímto souslovím 

se setkáváme poměrně často a jedná se o velmi diskutované téma. Je vyvíjen stále větší 

tlak na zvyšování kvality a zajištění rovných podmínek ve vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Zásadní změny, které přináší různé novelizace a 

úpravy zákonů, vedou k začleňování nových metod, postupů a konceptů do výuky. 

V souvislosti s aktuálními změnami se ve své diplomové práci snažím odhalovat pro 

mnohé dosud neznámou oblast podpůrných opatření u žáků s narušenou komunikační 

schopností. Se žáky s poruchou řeči se lze na základních školách běžně setkat a stále 

jich přibývá. Podle mého názoru je nezbytné se o tuto problematiku více zajímat a zjistit 

potřebné informace, neboť tato oblast není dostatečně prozkoumána. To bylo také 

jedním z důvodů, proč jsem se rozhodla zpracovat diplomovou práci na téma Podpůrná 

opatření pro žáky s narušenou komunikační schopností v inkluzivním vzdělávání na 

základní škole. 

Pro uvedení do problematiky inkluzivního vzdělávání je na základě analýzy 

odborné literatury a legislativních dokumentů zpracována teoretická část. Ta je členěna 

do tří hlavních kapitol. Úvodní kapitola je zaměřena na současný stav vzdělávání žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách. Pozornost je zde 

věnována objasnění pojmu inkluzivní vzdělávání spolu s jeho charakteristikou, hlavními 

rysy a cíli. V této kapitole jsou uvedeny další terminologické pojmy vztahující se k 

tématu a legislativní dokumenty přispívající k dané problematice a aktuálním změnám. 

V druhé kapitole jsou popsána podpůrná opatření. Pro dosažení cíle je třeba 

charakterizovat pojem obecně a následně vymezit jednotlivé stupně, oblasti a další 

systémy, které poskytují podporu při vzdělávání. Osoby s narušeným vývojem řeči 

představují cílovou skupinu mé práce a je jim věnována třetí kapitola. Jsou zde zmíněny 

základní poznatky, hlavní specifika a počty žáků na základních školách. 
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V praktické části formuluji cíl výzkumu, výzkumné otázky a spojuji teoretická 

fakta se získanými daty z realizovaného výzkumu. Sběr dat v podobě kvalitativního 

výzkumu proběhl s využitím provedených polostrukturovaných rozhovorů s učiteli žáků 

s narušenou komunikační schopností, popřípadě s dalšími pedagogickými pracovníky, 

kteří mají zkušenosti s jejich vzděláváním. Získaná data jsou zpracována do deseti 

podrobných případových studií a doplněna analýzou dokumentů. V rámci diskuze se 

zabývám zjištěnými poznatky a stručným shrnutím dané problematiky. 

V diplomové práci jsem se snažila přinést ucelený pohled na problematiku 

týkající se podpůrných opatření u žáků s narušenou komunikační schopností 

v inkluzivním vzdělávání na základní škole. Na základě uvedených zjištění jsou v 

závěru práce zodpovězeny hlavní výzkumné otázky a shrnuji zde získané informace, 

které mohou vést k následnému kvantitativnímu šetření, mohou sloužit ke zvýšení 

zájmu o danou problematiku nebo k otevření diskuze nad využíváním jednotlivých 

podpůrných opatření. 
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2 Inkluzivní vzdělávání  

2.1 Legislativní vývoj inkluzivního vzdělávání 

Již několik desetiletí se v prostředí českého školství diskutuje o inkluzivním 

vzdělávání. Přispívá k tomu i skutečnost, že naše společnost je k lidem s postižením 

stále otevřenější (Kochová, Vachulová, 2010). Švarcová (2011) mezi důležité 

dokumenty hájící práva osob s postižením řadí Všeobecnou deklaraci lidských práv 

(Valné shromáždění OSN, 1948), Deklaraci práv dítěte (Valné shromáždění OSN, 

1924) a Evropskou sociální chartu (Rada Evropy, 1961). Dalšími významnými 

dokumenty jsou Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu 

zacházení nebo trestání (Valné shromáždění OSN, 1984), Úmluva o právech dítěte 

(Valné shromáždění OSN, 1989) a Standardní pravidla pro vyrovnání příležitostí pro 

osoby se zdravotním postižením (Valné shromáždění OSN, 1993) (Kovařík, 2001; 

Šimák, 2005; MŠMT, 2013–2018).  

K řadě inovací a legislativních změn směrem k inkluzivnímu trendu přispělo 

zveřejnění Deklarace Světové konference o speciálním vzdělávání v Salamance 

(UNESCO 1994), která se zabývá problematikou speciálních edukačních potřeb 

(Lechta, 2016). Lechta (2016) a další autoři se shodují, že v posledních letech, u nás i ve 

většině evropských zemí, v důsledku několika významných ratifikací, například 

ratifikace Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (Valné shromáždění 

OSN, 2006), dochází k tvorbě podmínek pro implementaci inkluzivních 

postupů. Mezinárodní dokumenty tohoto typu přispěly k otevření inkluzivních škol a 

k vydání několika dalších dokumentů v různých zemích světa. V České republice byl na 

úrovni státní a regionální školské politiky schválen Národní akční plán inkluzivního 

vzdělávání 2010 až 2013 (Vláda ČR, 2010), který obsahuje jasné cíle. Z tohoto 

konkrétního časového plánu s vyznačeným horizontem plnění vychází Národní plán 

vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2015–2020 (Vláda 

ČR, 2015). Tento plán je od roku 1992 již šestý plán, jehož cílem je podporovat 

integraci lidí se zdravotním postižením (MŠMT, 2013-2018, Bartoňová, Pipeková, 

Vítková, 2016; Hájková, Strnadová, 2010b). Důležitým dokumentem v oblasti 

vzdělávání je i Národní program rozvoje vzdělávání v České republice – Bílá kniha 

(MŠMT, 2001), který předcházel současnému klíčovému dokumentu – Strategie 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Valn%C3%A9_shrom%C3%A1%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD_OSN
https://cs.wikipedia.org/wiki/1984
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vzdělávací politiky ČR do roku 2020 (Vláda ČR, 2014). Z priorit tohoto zastřešujícího 

dokumentu vychází Akční plán inkluzivního vzdělávání na období let 2016–2018 (Vláda 

ČR, 2015) a navazuje na něj i Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy České republiky na období 2015–2020 (Vláda ČR, 2015) (MŠMT, 2013–

2018). 

Nezbytné je především respektování lidských práv a svobod. Právo každého 

žáka na vzdělání je přirozeně uznávané právo, které je zakotveno v řadě mezinárodních 

úmluv a v českém právním řádě je zaručené na ústavní úrovni Listinou základních práv 

a svobod (Hájková, Strnadová, 2010a).  

V České republice zásadní změna v oblasti inkluzivního vzdělávání nastala 

novelizací klíčového zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (školský zákon). 

Změnu s účinností od 1. září 2016 přinesl zákon č. 82/2015 Sb. a jeho prováděcí 

předpis, vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných, která zrušuje do té doby ústřední vyhlášku 73/2005 Sb. 

Inkluzivní vzdělávání umožňuje vzdělávání pro všechny, nicméně podle §16 

odst. 9 školského zákona (Česko, Zákon č. 561/2004 Sb.) pro osoby s mentálním, 

tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými 

vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným 

postižením více vadami nebo autismem stále existuje možnost, na základě doporučení 

školského poradenského zařízení, navštěvovat speciální školy, nebo na běžných školách 

speciální třídy, oddělení a studijní skupiny.  

 

2.2  Měnící se terminologie  

V důsledku změn paradigmatu českého školství nastává značný obrat i ve 

speciálně pedagogické terminologii. V současné legislativě České republiky se již 

nepoužívají termíny „zdravotní postižení“, „zdravotní znevýhodnění“ a „sociální 

znevýhodnění“, ale je užíván termín „speciální vzdělávací potřeby“, přesněji vymezeno 

„žák se speciálními vzdělávacími potřebami“. Jedná se o žáka, který potřebuje podpůrná 

opatření, aby mohl rovnocenně naplňovat své vzdělávací možnosti nebo uplatňovat svá 
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práva (Česko, Zákon č. 561/2004 Sb.). Lechta (2016) ve své knize uvádí ještě u nás dva 

aktuálně používané termíny: „žák se speciálně pedagogickými potřebami“ a „žák se 

speciálně výchovně-vzdělávacími potřebami“. Pro účely této diplomové práce bude 

nadále využíván pouze termín „žák se speciálními vzdělávacími potřebami“ (dále jen 

žák se SVP). 

 

2.3 Vymezení pojmů integrace a inkluze  

Úvodem je třeba konstatovat, že tato problematika nesouvisí pouze s oblastí 

vzdělávání, ale jedná se o přirozené a nenásilné začleňování osob do všech oblastí 

lidského života, jako je práce, bydlení a volný čas (Jankovský, 2014; Lazarová et al., 

2015).  

Zejména od osmdesátých let 20. století bývalo vzdělávání lidí s postižením 

v běžných školách nazýváno integrace, až začátkem 21. století mluvíme spíše o inkluzi 

(Lechta, 2016). Svoboda et al. (2015) dodávají, že vnímání hranic obou konceptů je v 

mnoha případech nejasné a různorodé. Je nutné zdůraznit, že inkluze není pouze 

rozšířená integrace. Integrace se snaží o včlenění a zapojení osob s postižením do všech 

oblastí mezilidských vztahů, spočívá ve sjednocení, odstranění materiálních i 

technických bariér a zábran v lidských idejích a vzájemném působení. Jedná se o 

prosazování práv člověka na rovnocennou a rovnoprávnou účast ve společnosti 

(Jankovský, 2014; Hájková, Strnadová, 2010a). Šesták (2007) uvádí, že inkluze se 

naproti tomu snaží o úplné splynutí lidí s postižením s intaktními lidmi. Inkluze není 

pouze zapojení osob s postižením do aktivit přirozeného společenského života, ale jedná 

se o postoj a přesvědčení celé společnosti a uznání rovnocenného vztahu všech. Inkluze 

není stav, ale nekončící proces (Tannenbergerová, 2016). Jedná se o stav společnosti, na 

jejíž existenci se účastní všichni bez rozdílu (Hájková, Strnadová, 2010a). Inkluze 

zahrnuje širší oblast, než jsou pouze žáci s postižením či znevýhodněním (Lechta, 

2016).  
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2.4 Charakteristika inkluzivního vzdělávání 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je složité pedagogické a 

speciálně pedagogické téma, kterému v posledních letech věnuje pozornost mnoho 

výzkumníků a odborníků z praxe. Projednávají se předpoklady i příklady úspěšné 

inkluze, stejně jako omezující zábrany (Bartoňová, Vítková, Bočková, 2016).  

 Již několik desetiletí dochází k mnohým a zásadním změnám v koncepci 

současného vzdělávacího systému, s čím souvisí často zmiňovaný pojem „Inkluzivní 

vzdělávání“. Toto sousloví je obtížně definovatelné, jelikož zahrnuje hojné množství 

dílčích oblastí a úzce souvisejících aspektů – fungování školy, změnu jejího zaměření a 

inovaci vzdělávacího systému jako celku (Adamus, 2015; Hájková, Strnadová, 2010b). 

Škola nevyžaduje po žácích přizpůsobení jejím kritériím, naopak škola se přizpůsobuje 

možnostem svých žáků a nabízí jim přístup, který umožní každému dosáhnout svého 

maximálního potenciálu (Kruth, Megan, 2015; Hájková, Strnadová 2010a). 

Inkluzivní vzdělávání, jindy nazývané „společné vzdělávání“, na rozdíl od 

předchozích konceptů mnohem více rozvíjí klima a prostředí školy směrem k sociální 

jednotě. Nejedná se pouze o podporování sociální soudržnosti, ale i ekonomického 

rozvoje či ukazatele demokratických hodnot. Edukace je zajištěna pro všechny 

s ohledem na jejich individuální rozdíly a jsou respektovány aktuální vzdělávací potřeby 

(Bartoňová, Pipeková, Vítková, 2016; Bartoňová, Vítková, Bočková, 2016). Je 

nezbytné, aby učitelé přistupovali ke každému jako k mimořádné osobnosti, která má 

svá osobní specifika. Odlišnost je normální. Rozdílnost je nutnou podmínkou soužití, 

které je chápáno jako možnost k rozvíjení vzájemného respektu a spoluvytváření 

společnosti (Tannenbergerová, 2016; Anderlíková, 2014). Různorodost v inkluzivních 

školách požaduje určité změny ve vyučovacím procesu a organizaci školy (Bartoňová, 

Vítková, Bočková, 2016). Pearpoint a Forest (n. d.) tvrdí, že inkluze znamená hlavně 

změnu. Věří, že změny v didaktickém konceptu jsou nevyhnutelné. Ty přináší nové 

požadavky, úkoly, řadu dilemat nejen pro vedoucí pracovníky školy, ale i učitele, 

speciální pedagogy, poradenské pracovníky, vychovatele či asistenty pedagoga. Změny 

se mimo jiné týkají jejich postavení, kompetencí, ale i požadavků na vzdělání 

(Bartoňová, Pipeková, Vítková, 2016; Bartoňová, Vítková, Bočková, 2016). S těmito 

změnami přichází i strach a obavy z nových a nepředvídatelných věcí a situací. Je však 
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nezbytné tyto obavy překonat, protože inkluzivní vzdělávání je přínosem pro všechny a 

odráží se i v našich životech, celkovém společenství a reálném světě (Pearpoint, Forest, 

n. d.; Kruth, Megan, 2015). 

Mezi nejdůležitější principy inkluzivního vzdělávání Tannenbergerová (2016) 

řadí:  

- princip humanizace a demokracie  

- princip heterogenity  

- princip spolupráce  

- princip regionalizace  

- princip otevřenosti a efektivity  

- princip individualizace  

- princip celistvosti 

Adamus (2015) navíc zdůrazňuje princip vzájemné úcty a respektu a princip 

funkční komunikace. Hájková a Strnadová (2010b) zmiňují ještě principy spoluurčení a 

zodpovědnosti.  

Hájková a Strnadová (2010b) zmiňují v problematice inkluzivního vzdělávání 

základní podmínky, kterými jsou přístupnost a prostupnost. Prostředí školy by mělo být 

přístupné všem a nezbytná je i prostupnost vzdělávacího systému. Proto je nezbytné 

upravit podmínky vzdělávání, a to jak organizační, personální a obsahové, tak i 

materiální a prostorové. Dále je nutné upravit výukové strategie a dbát na spolupráci 

školy s odborníky i rodiči. Inkluzivní vzdělávání je proces, z kterého profitují všichni 

jeho aktéři (Hájková, Strnadová, 2010b). 

 

2.5 Charakteristika současné základní školy v ČR 

Základní vzdělávání je spojeno s plněním povinné školní docházky každého 

žáka. Nezbytnou podmínkou pro vstup na základní školu je jeho zralost a připravenost. 

Dítě musí dosáhnout určitého věku a odpovídající vývojové úrovně. Musí být zralé jak 
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po stránce fyzické, tak psychické, ale i emocionálně-sociální (Vágnerová, 2000; 

Bendová, 2011). 

Nejen žák, ale především škola musí být připravena na vzdělávání žáků se SVP. 

Inkluze vyžaduje promyšlenost, organizaci a odhodlání k tomu, aby vše fungovalo 

(Kruth, Megan, 2015). Záleží na všech zúčastněných, aby byly vytvořeny optimální 

podmínky nejen pro vzdělávání, ale také pro následný život (Čadová, 2015). U žáků 

může inkluzivní škola efektivně podporovat jejich sebedůvěru, otevřenost, sebereflexi, 

seberealizaci a celkově rozvíjet jejich individualitu. Dále by je měla motivovat 

k celoživotnímu učení a měla by je vést ke schopnosti logicky myslet, kriticky 

přemýšlet a samostatně řešit problémy. Žáci by si měli být vědomi svých schopností, 

osvojených vědomostí a získaných dovedností a měli by je umět uplatnit v praktickém 

životě, využít v rámci každodenních tvůrčích aktivit či v pracovních návycích. Je 

důležité, aby měli vytvořené hodnoty, pečovali o své fyzické i duševní zdraví a chránili 

životní prostředí. Je důležité, aby byli schopni naslouchat, otevřeně komunikovat, 

všestranně spolupracovat a byli ohleduplní a tolerantní k ostatním lidem i k různým 

kulturním a duchovním hodnotám, základním principům a společenským normám. 

Vzájemný respekt, pomoc, partnerský vztah, učení se od druhých přispívá k aktivní 

účasti ve vzdělávání i ve snaze dosáhnout pokroku či osobního maxima (Michalík, 

2013).  

Hájková a Strnadová (2010b) uvádí, že v procesu inkluzivního vzdělávání hraje 

velkou roli pozitivní přístup všech pedagogů, jejich celková připravenost a 

obeznámenost s průběhem učení. Důležitý je i asistent pedagoga, jakožto přímý 

účastník vzdělávacího procesu, který může výuku pozitivně, ale i negativně ovlivnit 

(Němec et al., 2014). Nutná je znalost základních informací o nejčastěji se vyskytujících 

postiženích a celkové problematiky školního věku. Učitelé by měli být připraveni na 

možné obtíže, překážky, bariéry a nezdary, aby se je pokusili eliminovat a věděli, jak 

vysoké nároky na žáky klást, jak s nimi pracovat, jak přizpůsobit práci se třídou a 

celkový průběh edukačního procesu (Bendová, 2011; Kruth, Megan, 2015). 

Prostředí inkluzivní školy by mělo být příjemné, bezpečné a podnětné a měl by 

zde převažovat optimismus a důvěra. Kladné vztahy, vstřícnost, otevřenost jakýmkoliv 

nápadům a akceptace hrají důležitou roli v kvalitě kultury školy. Nezbytná je týmová 
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spolupráce, flexibilita, tvořivost, podpora dovedností a znalostí. Vzájemná kooperace, 

řešení problémů, plánování a vyhodnocování přispívají k utváření dobrých vztahů mezi 

žáky, pedagogickými pracovníky, ale i s rodiči. Nezbytný je kontakt s jinými školami, 

s blízkými subjekty v okolí, ať už přes webové stránky, či akce na veřejnosti nebo v 

médiích. Škola by svým žákům měla poskytovat profesionální poradenství a potřebné 

informace, k čemuž je vyžadována i spolupráce s různými úřady, agenturami a 

především s poradenskými zařízeními. Je nezbytné, aby škola měla jasně 

zformulovanou vizi svého rozvoje a vnitřní hodnoty, na jejichž utváření se podílejí 

pedagogičtí pracovníci jako tým. Škola přijímá všechny žáky a podporuje různorodost. 

Při jejich začleňování je nezbytné, aby byly dodržovány podmínky obsahové, 

prostorové, materiální, ale i personální. Měli by je učit učitelé s odpovídající kvalifikací, 

kteří provádí diagnostickou činnost, vytváří vhodné podmínky a strategie výuky a 

přizpůsobují je individuálním potřebám žáka. Těm jsou také adaptovány prostory školy, 

materiální vybavení, pomůcky, ale i vzdělávací obsah, organizace, formy, metody a styl 

výuky. Žákům se nabízí několik možností druhů práce, využívání informačních zdrojů, 

různé příležitosti, pracovní materiály a rozmanité aktivity. V inkluzivním vzdělávání 

hraje velkou roli třídní učitel. Třídní učitel by měl pravidelně konzultovat situaci ve 

třídě s ostatními pedagogy a během vyučování by měl podle individuálních 

vzdělávacích potřeb žáků přizpůsobovat výuku a hodnocení. Používané způsoby 

hodnocení třídní učitel také konzultuje s ostatními, aby vedly ke zlepšení výsledků a k 

celkovému rozvoji a osobnímu růstu. Různé formy hodnocení žákům poskytují zpětnou 

vazbu o jejich individuálním pokroku a umožňují každému z nich určit své slabé a silné 

stránky (Adamus, 2015; Kruth, Megan, 2015). 

Je nutné si uvědomit, že pro žáka mohou mít reakce okolí, odezva spolužáků a 

přístup učitelů zásadní význam na sebevědomí a sociální interakci. Negativním 

přístupem se příznaky poruchy mohou snadno zhoršit a může se vyvinout až 

patologický strach z komunikace (Slowík, 2010). 

 

2.6 Cíle inkluzivního vzdělávání 

Cíle současného školství se odvíjejí od individuálních i společenských potřeb. 

Cílem je zajistit na všech stupních a typech škol takové prostředí, které zaručuje všem 
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rovný přístup, rovné příležitosti a možnosti k dosažení odpovídajícího stupně vzdělání. 

Dalším z cílů legislativních změn je zařadit co největší počet žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení hlavního vzdělávacího proudu a 

vytvářet podmínky pro inkluzivní školu (Bartoňová, Pipeková, Vítková, 2016).  

Z výše uvedeného vyplývá, že základem současného systému vzdělávání je 

rovný přístup k základnímu vzdělávání všech. Osvojené dovednosti a kompetence hrají 

důležitou roli v následném společenském životě i na trhu práce. V oblasti vzdělávací 

politiky mluvíme o získání klíčových kompetencí, pro jejichž získání žáci s různým 

druhem postižení potřebují podpůrná opatření (Tannenbergerová, 2016). Ta zajišťují 

rozvoj znalostí, dovedností a individuálních potřeb a mají přispívat k co nejmenší 

segregaci a k prevenci diskriminačních jevů. S inkluzí je těsně spjata a může se od ní 

odvíjet kvalita života, rovnost ve vzdělávání, ale i humanizace ve škole (Bartoňová, 

Pipeková, Vítková, 2016). 
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3 Podpůrná opatření  

3.1 Charakteristika podpůrných opatření  

V české legislativě byl zákonem č. 82/2015 Sb. (Česko, Zákon č. 82/2015 Sb.), 

kterým se mění školský zákon č. 561/2004 Sb. (Česko, Zákon č. 561/2004 Sb.,), 

zaveden nový pojem „podpůrná opatření“. V současnosti je kladen mnohem větší důraz 

na míru potřebné podpory než na kategorizaci postižení (Hájková, Strnadová, 2010a). 

Zároveň je kladen větší důraz na žákovy výkony a dochází k odklonu od prostého a 

negativního popisu jeho znevýhodnění (Bílá kniha, 2001).  

Žák se SVP má právo na bezplatné poskytování těchto podpůrných opatření, 

která jsou definovány stupněm podpůrných opatření a prostředky speciálně pedagogické 

podpory. Podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti lze podpůrná opatření 

členit do pěti stupňů, které se odvíjejí od druhu, stavu, míry znevýhodnění, ale i celkové 

vzdělávací situace (Bartoňová, Vítková, Bočková, 2016; Česko, Zákon č. 561/2004 

Sb.). Vyšší stupně podpůrných opatření zahrnují veškeré úpravy procesu edukace, které 

jsou doporučené nižším stupňům (Česko, vyhláška č. 27/2016 Sb.).  

 Podpůrná opatření prvního stupně 

1. stupeň podpory 

Podpůrná opatření prvního stupně jsou poskytována žákům, kteří vyžadují 

minimální úpravu ve vzdělávání a školských službách (Česko, vyhláška č. 27/2016 Sb.). 

První stupeň podpory zajišťuje škola i bez konzultace a rozhodnutí školského 

poradenského zařízení a na její zajištění škola nedostává prostředky navíc. Zejména se 

jedná o didaktické úpravy průběhu vyučování, práci s učivem a materiální podporu 

(Michalík, Baslerová, Felcmanová, 2015). Pedagogičtí pracovníci, společně s 

pedagogickým pracovníkem poskytujícím poradenské služby, zpracovávají plán 

pedagogické podpory, umožňují pravidelné konzultace, pravidelně vyhodnocují zvolené 

postupy ve škole a navrhují úpravy ve vzdělávání (Česko, vyhláška č. 27/2016 Sb.). 

 Podpůrná opatření druhého až pátého stupně 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně na rozdíl od prvního stupně mají                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

normovanou finanční náročnost. Dalším rozdílem je, že v těchto stupních podpůrných 
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opatření už podporu neurčuje škola, ale pedagogicko-psychologické poradny (dále jen 

PPP) nebo speciálně pedagogická centra (dále jen SPC). Tato školská poradenská 

zařízení u žáka provedou vyšetření, vydají písemnou zprávu z vyšetření a napíší 

doporučení, ve kterém stanoví konkrétní podpůrná opatření, která odpovídají druhému, 

třetímu, čtvrtému, nebo pátému stupni podpory. Podmínkou při poskytování těchto 

stupňů je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zletilého žáka, nebo zákonného 

zástupce (Michalík, Baslerová, Felcmanová, 2015). 

2. stupeň podpory 

Podpůrná opatření druhého stupně jsou určena žákům s mírnými problémy ve 

vzdělávání, které vyžadují individuální přístup. Tento stupeň zahrnuje nezbytné úpravy 

v organizaci výuky, jejím obsahu, ale i úpravu podmínek pro přijímání žáků do školy a 

ukončování vzdělání. Mezi PO lze zařadit využívání speciálních metod, postupů, forem 

a prostředků vzdělávání a hodnocení. Dále sem patří využívání kompenzačních, 

rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů. 

Podpůrnými opatřeními se rozumí i zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, 

poskytování pedagogických a psychologických služeb, vzdělávání podle individuálního 

vzdělávacího plánu a poskytnutí individuální podpory při výuce (Bartoňová, Pipeková, 

Vítková, 2016).  

3. stupeň podpory 

Třetí stupeň podpory zahrnuje znatelné úpravy v organizaci a v celkovém 

edukačním procesu. Podpůrná opatření pomáhají v posilování motivace, v rozvoji 

možností žáků a v naplnění jejich vzdělávacího potenciálu. U tohoto stupně podpůrných 

opatření dochází k zajištění služeb asistenta pedagoga a ke spolupráci s odborníky 

jiných resortů (Česko, vyhláška č. 27/2016 Sb.).  

4. stupeň podpory 

Podpora v tomto stupni zahrnuje významné úpravy organizační, personální a 

úpravy vzdělávacího systému, ke kterému se vyjadřuje nejen školské poradenské 

zařízení, ale i lékaři a další odborníci (Česko, vyhláška č. 27/2016 Sb.).  
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5. stupeň podpory 

Tento stupeň vyžaduje nejvyšší možnou celkovou úpravu vzdělávacího systému. 

Zajistit intenzivní podporu a vysokou míru intervence napomáhá přítomnost další 

osoby. Ve třídě mohou souběžné působit dva pedagogičtí pracovníci, popřípadě asistent 

pedagoga nebo speciální pedagog. Žáci s nejtěžšími stupni zdravotních postižení 

zpravidla potřebují i nejvyšší možnou úpravu pracovního prostředí (Česko, vyhláška č. 

27/2016 Sb.).  

V rámci několika šetření České školní inspekce (dále jen ČŠI) byly zkoumány 

stupně PO a podíl několika navštívených škol ve školním roce 2016/2017. V tabulce je 

uveden podíl škol, ve kterých byla podpůrná opatření určitého stupně přiznána 

minimálně jednomu žákovi. Nicméně údaje jsou ovlivněny začátkem školního roku, 

kdy teprve vstoupila v platnost nová legislativa č. 27/2016 Sb. (ČŠI, 2017).  

Tabulka č. 1: Podíl stupňů podpůrných opatření na ZŠ 

Stupně podpůrných opatření Podíl škol v procentech 

1. stupeň 69,4 

2. až 5. stupeň 65,4 

Zdroj: ČŠI, 2017. 

Z výsledků šetření prováděného pro MŠMT dále vyplývá, že na začátku 

školního roku 2016/17 bylo celkem 588 žákům přiznána PO ve 2. až 5. stupni podpory a 

celkem 5 833 žákům byla přiznána PO v 1. stupni. Ve stejném školním roce, ale na 

konci března 2017, se počet několikanásobně zvýšil. PO ve 2. až 5. stupni byla přiznána 

již 23 746 žákům a v 1. stupni dalším 15 875 žákům. Z údajů mimo jiné vyplývá, že 

žáci s PO až do třetího stupně jsou převážně integrováni v běžných třídách, zatímco do 

speciálních tříd jsou zařazování žáci především se čtvrtým a pátým stupněm podpory 

(MŠMT, 2017).  
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Tabulka č. 2: Počty žáků s určitým stupněm podpory v ZŠ  

 Podzimní matrika 

(stav k 30. 9. 2016) 

Jarní matrika 

(stav k 31. 3. 2017) 

Běžné 

třídy 

Speciální 

třídy 

Běžné 

třídy 

Speciální 

třídy 

1. stupeň 5 833 X 15 875 X 

2. stupeň 258 9 15 343 270 

3. stupeň 180 66 4 014 2 740 

4. stupeň 31 25 330 777 

5. stupeň 1 18 9 263 

Celkem 6 303 118 3 5571 4 050 

Zdroj: MŠMT, 2017. 

 

3.2 Oblasti podpůrných opatření  

Pro efektivnější naplňování vzdělávacích potřeb žáků se zdravotním postižením 

byl uskutečněn dvouletý projekt Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. 

Projekt vznik na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s 

organizací Člověk v tísni a dalšími partnery. V rámci projektu vznikla řada unikátních 

dokumentů, které přinášejí několik užitečných informací, praktických zkušeností a 

cenná doporučení (Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, n. d). V roce 

2015 byl vydán například Katalog podpůrných opatření (Vrbová et al., 2015), který 

přináší ucelený přehled možných prostředků podpory ve vzdělávání. Pro každé 

postižení vnikl samostatný katalog. Níže uvedené oblasti jsou v katalogu uvedeny a 

mimo to je popisují Michalík, Baslerová a Felcmanová (2015) ve své knize. 

 Organizace výuky 

První oblast podpory spočívá v úpravě režimu výuky. Jedná se o úpravu časovou 

i místní. Učitel může změnit prostorové uspořádání výuky nebo upravit zasedací 
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pořádek. V rámci organizace výuky lze vytvořit další pracovní místo či snížit počet 

žáků ve třídě. Je vhodné i vzdělávání v jiném než školním prostředí, účastnit se různých 

mimoškolních pobytů a výcviků a upravit možnosti trávení volného času.  

 Modifikace vyučovacích metod a forem 

Druhá z oblastí podpůrných opatření přizpůsobuje průběh výuky tak, aby byl 

přiměřený pedagogické situaci a stylu učení žáků. Učitel individuálně pracuje pouze s 

jedním žákem, pravidelně zajišťuje časové, prostorové a pracovní uspořádání. Důležitou 

úlohu hraje pravidelná kontrola pochopení osvojovaného učiva. Učitel dále využívá 

podpůrná opatření k fungování třídy jako týmu, vede žáka ke způsobům aktivního 

učení, podporuje jeho motivaci i soustředěnost. 

 Intervence 

Důležitá je vzájemná podpora a spolupráce rodiny, ředitele, třídního učitele, 

výchovného poradce, asistenta pedagoga a dalších pracovníků školy a školského 

poradenského zařízení. V rámci této oblasti je nezbytné dbát na rozvoj jazykových 

kompetencí ve všech jazykových rovinách, popřípadě sáhnout po podporující a 

alternativní komunikaci. Žák může využít různé intervenční techniky, terapie, 

specifická cvičení a jiné stimulační programy, které jsou nad rámec běžné výuky. Učitel 

dbá na rozvoj specifických dovedností a poznávacích funkcí, na nácvik sebeobsluhy, 

sociálního chování a zvládání náročného chování.  

 Pomůcky  

Žák může využívat různé kompenzační, reedukační a speciální didaktické 

pomůcky. 

 Úpravy obsahu vzdělávání 

Při výuce je nezbytné respektovat specifika žáka, podle nichž se upravuje rozsah 

a obsah učiva. Učivo lze rozložit, zjednodušit, či naopak obohatit.  

 Hodnocení  

U žáků s potřebou podpůrných opatření je nezbytné uzpůsobit hodnocení či 

využívat jeho různé rozšířené formy. Hodnocení by mělo mít motivační charakter a jeho 

podmínky a metody by měly umožňovat dlouhodobé sledování. 
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 Příprava na výuku  

V rámci podpůrných opatření žáci mají nárok na doplňující formy přípravy na 

následující vyučování, které by měly odpovídat jejich možnostem. 

 Podpora zdravotní a sociální 

V osmé oblasti podpory lze zajistit různá léčebná režimová opatření, odlišné 

stravování a podávání medikace. Přínosná je spolupráce s externími poskytovateli 

služeb či umožnění reedukačního a socializačního pobytu. 

 Práce s třídním kolektivem  

Nezbytná je práce s třídním kolektivem a zajištění vhodné atmosféry třídy, 

školy, ale i učitelského sboru. 

 Úprava prostředí  

V rámci PO je možné udělat různé stavební úpravy, odstranit bariéry a upravit 

pracovní prostředí. 

 

3.3 Počty žáků využívajících podpůrná opatření ve výuce 

Ve výzkumném šetření ČŠI, které probíhalo na začátku školního roku 

2016/2017, celkově 95,4 % ředitelů z oslovených základních škol uvedlo přítomnost 

žáků se SVP. Z následující tabulky je patrné, že z daných škol 94,4 % žáků se SVP 

využívá poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Vzdělávání 

podle individuálního vzdělávacího plánu se dostává 92,8 % žáků a služeb asistenta 

pedagoga 75,3 % oslovených žáků. Nicméně ve 28 % hodinách s provedenou hospitací 

nebyla podpůrná opatření vůbec poskytována (ČŠI, 2017). 

.  
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Tabulka č. 3: Podpůrná opatření využívána žáky se SVP  

Podpůrná opatření 
Podíl škol 

(v %) 

Poradenská pomoc školy a školského poradenského zařízení  94 

Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu 92,8 

Využití asistenta pedagoga  75,3 

Použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních 

učebních pomůcek, využívání podpůrných nebo náhradních 

komunikačních systémů 

71,8 

Úprava organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání, 

včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče 
70,8 

Úprava očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených 

rámcovými vzdělávacími programy  
45,5 

Úprava podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání  4 

Poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně 

nebo technicky upravených  
3,4 

Využití dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého 

znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení 

osob poskytujících žákovi podporu 

3,2 

Zdroj: ČŠI, 2017. 

ČŠI uvádí, že nejčastěji využívanou oblastí PO jsou různé pomůcky, ale 

z pohledu nákladovosti dominuje personální podpora – asistent pedagoga, pedagogická 

intervence a předmět speciálně pedagogické péče. Na personální podpůrná opatření 

připadlo více než 96 % z celkové finanční částky cca 2,071 mld. Kč. Tato částka byla 

poskytnuta pouze na PO v běžných školách v období od začátku září 2016 do konce září 

2017 (MŠMT, 2017).  

Zaměřím-li se na podporu ve vzdělávání u žáků s vadami řeči, lze využít 

výsledky projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, který byl 

proveden v září 2013 a 2014, tedy před zavedenou novelou školského zákona č. 

27/2016 Sb. V obou letech nejvíce, tedy 46,8 %, žáků s vadami řeči jako nejčastější 

podporu ve vzdělávání využívalo běžné třídy, ale se zvýšeným financováním. Z tabulky 

je patrné že se zvýšil celkový počet žáků s vadami řeči z 2 811 na 3 459 (Felcmanová, 

Klusáček, Hrstka, 2015b; Felcmanová, Klusáček, Hrstka, 2015a). 
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Tabulka č. 4: Opatření uplatňovaná ve vzdělávání žáků se zdravotním 

postižením 

Zdravotní 

postižení 

 

Stávající opatření ve vzdělávání 

 

R
o

k
 

Běžná třída, 

standardní 

financování 

bez IVP 

 

Běžná třída, 

standardní 

financování 

s IVP 

 

Běžná třída, 

zvýšené 

financování 

 

Speciální 

třída, 

standardní 

financování 

 

Speciální 

třída, 

zvýšené 

financování 

 

Speciální 

třída, 

zvýšené 

financování 

a více vad 

Vady řeči 

 

2
0

1
3
 

173 96 1 315 454 773 0 

2
0
1
4
 

 

2
0
1
4
 

 

2
0
1
4
 

183 129 1 696 516 934 0 

Zdroj: Felcmanová, Klusáček, Hrstka, 2015b; Felcmanová, Klusáček, Hrstka, 2015a. 

Následující tabulka zaznamenává očekávané rozložení četnosti SVP podle 

stupňů podpůrných opatření u žáků s narušenou komunikační schopností (dále jen 

NKS). Nicméně tato čísla jsou pouze orientační. Uvedené výsledky byly vytvořeny na 

základě spolupráce se SPC, přičemž z celkem sedmnácti oslovených SPC pro jedince s 

narušenou komunikační schopností odpovědělo pouze jedenáct. Platnost výsledků může 

být zkreslena i tím, že centra pečují jen o část žáků s NKS a především v době šetření, 

v roce 2014, ještě mnoho žáků nebylo do 1. nebo 2. stupně podpory vůbec zařazených. 

V tabulce je zobrazen údaj k 30. 9. 2013, který uvádí předpoklad počtu žáků v ČR. 

Počty byly získány rozdělením žáků vykázaných ve statistice MŠMT do jednotlivých 

stupňů podpory dle modelace SPC (Kolektiv autorů, 2015). 
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Tabulka č. 5: Počty žáků s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené 

komunikační schopnosti 

Žáci s narušenou komunikační schopností 
(+ kombinace s NKS) 

Procentuální 

podíl 

Předpoklad 

počtu žáků 

v ČR 

Stupeň 

podpory 

 

Počet 

klientů 

pouze s NKS 

Počet 

klientů 

s NKS a 

jiným než 

MP 

Počet 

klientů NKS 

+ MP 

Pouze NKS 

(v %) 

Údaj k 30. 9. 

2013 

1 3 346 17 0 17,40 1 662 

2 6 572 127 112 34 3 248 

3 7 209 351 401 37,30 3 564 

4 2 168 217 237 11,2 1 070 

5 21 131 87 0,1 10 

Celkem 19 316 843 837 100 9 554 

Zdroj: Kolektiv autorů, 2015. 

 

3.4 Poradenské služby  

Pro efektivnější inkluzivní vzdělávání potřebují školy podporu odborníků. 

Systém poradenských služeb je zakotven ve školském zákoně č. 561/2004 Sb. a ve 

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

poradenských zařízeních. Ředitel základní školy zajišťuje poskytování poradenských 

služeb ve škole školním poradenským pracovištěm. Na poskytování poradenských 

služeb ve školách se podílí především výchovný poradce a školní metodik prevence 

(Bartoňová, Pipeková 2010; Kendíková, 2016). To potvrzuje i následující tabulka, která 

ukazuje výsledky šetření provedené ČŠI ve školním roce 2016/2017 na několika 

vybraných školách. Z tabulky je patrné, že školní psycholog a školní speciální pedagog 

ve školách působí jen výjimečně (ČŠI, 2017). 

.  
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Tabulka č. 6: Dostupnost specialistů a dalších osob poskytující podporu 

Pracovní pozice Podíl v % 

Výchovný poradce 83,4 

Školní metodik prevence 90,9 

Školní speciální pedagog 25 

Školní psycholog 17,7 

Asistent pedagoga 68,9 

Další osoby poskytující podporu (např. osobní asistent) 11,2 

Zdroj: ČŠI, 2017. 

Větší pravomoci a širší pole působnosti má školský poradenský systém, kam 

řadíme pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogické centra. 

Poradenské služby nejsou poskytovány pouze dětem, žákům, studentům, ale služby 

mohou využít také jejich zákonní zástupci, školy a školské zařízení. Služby mají 

komplexní charakter a poskytují systematickou speciálně pedagogickou, 

psychologickou a psychoterapeutickou práci (Bartoňová, Pipeková 2010; Kendíková, 

2016).  

V České republice je dohromady 159 školských poradenských zařízení. 

Z celkového počtu je celkem 47 pedagogicko-psychologických poraden a 112 speciálně 

pedagogických center. Nejvíce školských poradenských zařízení je v Praze a poté ve 

Středočeském kraji (MŠMT, 2013–2018). Z následující tabulky je patrné, že speciálně 

pedagogická centra zaměřená na vady řeči jsou nejvíce zastoupena 

v Moravskoslezském kraji, kde se nachází celkem tři zařízení. Dvě jsou v Praze, na 

Vysočině, v Ústeckém, Královéhradeckém a Olomouckém kraji. V ostatních krajích se 

nachází pouze jedno SPC pro vady řeči (Asociace pracovníků SPC, 2000–2011). 
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Tabulka č. 7: Školská poradenská zařízení v jednotlivých krajích 

 

Školské 

poradenské 

zařízení 

Kraj 

P
ra

h
a
 

S
tř

ed
o
če

sk
ý
 

J
ih

o
če

sk
ý
 

P
lz

eň
sk

ý
 

K
a

rl
o

v
a

rs
k

ý
 

Ú
st

ec
k

ý
 

L
ib

er
ec

k
ý
 

  
K

rá
lo

v
éh

ra
d

ec
k

ý
 

P
a

rd
u

b
ic

k
ý
 

V
y

so
č
in

a
 

J
ih

o
m

o
ra

v
sk

ý
 

O
lo

m
o

u
ck

ý
 

Z
lí

n
sk

ý
 

  
M

o
ra

v
sk

o
sl

ez
sk

ý
 

Celkem 30 28 7 6 3 10 9 8 7 4 18 8 5 16 

PPP 11 9 1 1 1 1 4 1 2 1 7 1 1 6 

SPC 19 19 6 5 2 9 5 7 5 3 11 7 4 10 

SPC pro 

vady řeči 
2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 

Zdroj: MŠMT, 2013–2018, Asociace pracovníků SPC, 2000–2011.

Ve speciálních pedagogických centrech určených pro jedince s narušenou 

komunikační schopností působí speciální pedagogové-logopedi, psychologové, sociální 

pracovnice, kteří spolupracují s ostatními odborníky. Jedním ze specifických úkolů 

center pro vady řeči je provádění logopedické diagnostiky a depistáže poruch 

komunikace. V centrech se dále zpracovává anamnéza, na jejímž základě se vytváří 

konkrétní programy logopedické intervence a dochází k následné aplikaci 

logopedických, terapeutických, stimulačních, edukačních a reedukačních postupů. 

Mimo jiné dochází k vypracování a vedení záznamů o individuální logopedické péči a k 

tvorbě pracovních listů, didaktických a metodických materiálů pro rozvoj komunikace 

(Klenková, 2004; Hanák, Michalík, 2011). 

Zaměřím-li se na počty žáků s vadami řeči, kteří využívají školská poradenská 

zařízení, z výsledků projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR je 

patrné, že SPC navštěvovalo celkem 31 271 žáků s vadami řeči, což činí 39,8 % 

z celkového počtu klientů. Nicméně uvedená čísla jsou pouze orientační, protože do 



28 

 

projektu bylo zapojeno pouze 41 % poradenských pracovišť (Felcmanová, Klusáček, 

Hrstka, 2015a; Felcmanová, Klusáček, Hrstka, 2015b; MŠMT, 2017). 

 

3.5 Další podpůrné systémy  

Narušení řeči zasahuje osobnost každého žáka jako celku, a proto je nezbytný 

komplexní přístup všech lidí okolo (Peutelschmiedová, 2004). Mimo výše zmíněnou 

podporu ve školských poradenských zařízeních, logopedická péče může být zajištěna 

přímo ve škole (školním logopedem) nebo pracovníkem školního poradenského 

pracoviště (speciálním pedagogem se specializací na logopedii). Nicméně působení 

školního logopeda v běžné základní škole je pouze výjimečné. Logopedická péče je 

v rámci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy spíše poskytována např. v 

logopedických třídách při běžných mateřských či základních školách, v mateřských a 

základních školách logopedických, ve speciálních třídách při základní škole pro žáky s 

poruchami učení, v mateřské a základní škole pro sluchově postižené, popřípadě v 

základních školách speciálních (Klenková, Kolbábková, 2003; Michalík, Baslerová, 

Felcmanová, 2015).  

V naší republice je podpora zajišťována také v rezortu ministerstva 

zdravotnictví, v rezortu ministerstva práce a sociálních věcí a vedle těchto rezortů 

logopedi působí i v nestátním sektoru (Klenková, Kolbábková, 2003). 

V resortu ministerstva zdravotnictví je žákům poskytována logopedická 

intervence, tzn. diagnostická, terapeutická a preventivní činnost v soukromých 

logopedických poradnách či klinikách. Uskutečňuje se ambulantně, ale i na lůžkových 

odděleních (Klenková, Kolbábková, 2003). Lze využít také poradny při zdravotnických 

zařízeních, např. na poliklinikách či specializovaných lůžkových odděleních, na 

foniatrických, otorinolaryngologických, neurochirurgických a neurologických 

zařízeních, dále na odděleních dětské psychiatrie, v rehabilitačním zařízení nebo 

stacionáři aj. V resortu ministerstva práce a sociálních věcí pracují logopedi, kteří ve 

většině případů působí v různých centrech sociální péče a zařízeních denního a 

týdenního typu, kde logopedická intervence bývá poskytována v rámci komplexní 

rehabilitace (Mlčáková, 2014).   
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4 Žák s narušenou komunikační schopností  

Komunikace bezpochyby patří do našeho života a je jednou z nejdůležitějších 

lidských schopností. Umožňuje nám vědomě užívat výrazové prostředky, navazovat a 

udržovat mezilidské vztahy, získávat nové informace a celkově rozvíjet osobnost 

(Klenková, 2006).  

 

4.1 Vývoj komunikační schopnosti 

Mluvená a psaná řeč jsou specifickou lidskou schopností. Řeč se u člověka 

vyvíjí od narození, ale tempo celkového vývoje, fyziologické dozrávání centrální 

nervové soustavy a s tím spojená ontogeneze řeči je individuální. Autoři dělí vývoj řeči 

na přípravné stádium, v němž se výrazovými prostředky jako je křik, broukání, žvatlání 

či napodobivé žvatlání děti připravují na první slova, která se objevují přibližně na 

konci prvního roku. Ke stádiu vlastního vývoje řeči tedy někdo dospěje dříve, jiný 

později. Nicméně na počátku školní docházky, okolo 6–7 let, by dítě mělo mít 

ukončený základ vývoje řeči (Slowík, 2010). 

 

4.2 Narušení komunikační schopnosti  

 Komunikační schopnost a narušenou komunikační schopnost je nutné chápat 

v celé její šíři (Bartoňová, Pipeková, Vítková, 2016). O narušené komunikační 

schopnosti mluvíme ve chvíli, když je narušena jedna nebo více jazykových rovin, což 

má vliv na komunikační záměr. Je třeba brát v úvahu tyto jazykové roviny: foneticko-

fonologická, lexikálně-sémantická, morfologicko-syntaktická a pragmatická (Klenková, 

Bočková, Bytešníková, 2012). Oslabení je patrné v oblasti výslovnosti, gramatických a 

syntaktických strukturách, slovní zásobě či sociálním užití (Bartoňová, Pipeková, 

Vítková, 2016). Zásadním způsobem jsou zasaženy také všechny druhy komunikace – 

mluvený, grafický i neverbální způsob. Narušená komunikační schopnost může 

způsobit, že se žák v interakci do určité míry cítí jako cizinec (Mlčáková, 2014; Slowík, 

2010). 
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Vrbová et al. v Katalogu podpůrných opatření – dílčí části pro žáky s potřebou 

podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti (2015) uvádí několik 

typů narušené komunikační schopnosti, které jsou důvodem pro podpůrná opatření:  

 Vývojová dysfázie  

 Mutismus 

 Opožděný vývoj řeči 

 Afázie 

 Dyslálie 

 Dysartrie 

 Rinolálie 

 Palatolálie  

 Poruchy hlasu  

 Symptomatické poruchy řeči  

Každá z výše uvedených poruch může být významnou překážkou při výchovně-

vzdělávací činnosti ve škole. Existují různé typy a stupně poruch, které mají různé 

příčiny a okolnosti vzniku. Poruchy mohou souviset s kvalitou smyslového vnímaní, 

mohou být způsobeny poškozením různých orgánů či funkcí. Postižena mohou být 

řečová centra v mozku nebo některá část mluvidel. Vyskytují se od lehkých odchylek 

od normy, které se mohou i samy časem upravit, až po úplnou neschopnost dorozumět 

se s ostatními, což má vliv na celkový vývoj osobnosti a následnou odbornou péči 

(Dolejší, 2004; Slowík, 2010). 

Pro následující praktickou část je nezbytné uvést základní charakteristiku 

vývojové dysfázie a mutismu.  

Vývojová dysfázie se projevuje ztíženou schopností nebo neschopností verbálně 

komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou relativně přiměřené (Škodová, 

Jedlička, 2007). Etiologicky se uplatňuje celá řada možných příčin. Jedná se o 

specificky narušený vývoj řeči, který je způsobený difúzním postižením mozku. Tato 

porucha centrálního zpracování řečového signálu způsobuje nerovnoměrný vývoj celé 

osobnosti a široké spektrum obtíží (Bytešníková, 2012). Problémy se objevují na 

různých úrovních ve všech jazykových rovinách a jak v expresivní, tak v receptivní 

složce řeči (Kejklíčková, 2016; Bytešníková, 2012). Obtíže se vyskytují i v dalších 
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oblastech, např. ve zrakovém a sluchovém vnímání, paměťových funkcích, orientaci 

v čase a prostoru, motorických funkcích a lateralitě (Kejklíčková, 2016). Vinson (2012) 

hovoří také o sociálním rozměru, který souvisí se sociálním zařazením, navazováním a 

kvalitou vztahů s okolím. 

Mutismus je charakteristický nepřítomností nebo ztrátou artikulované řeči a 

řečových projevů. Tato porucha není podmíněna organickým poškozením centrálního 

nervového systému, ale může vzniknout neurotickou reakcí na mimořádný zážitek, nebo 

se jedná o projev akutního psychotického onemocnění. Můžeme se setkat s několika 

formami mutismu, ale nejčastěji se u žáků vyskytuje mutismus elektivní. Nevědomky si 

vybírají, kde, s kým a za jaké situace budou komunikovat. V určitých situacích mluví 

málo nebo nemluví vůbec, zatímco v jiných situacích mluví normálně (Johnson, 

Wintgens, 2016; Škodová, Jedlička, 2007). Žáci nemají obtíže s mluvením jako 

takovým, např. v domácí situaci nebo v dobře známém prostředí toho namluví dost a 

celkově se projevují velmi sebevědomě a vyrovnaně. Nicméně pro tuto psychogenně 

podmíněnou poruchu je charakteristická nejistota, obavy, stres a strach z kontaktu 

s určitými či cizími lidmi nebo z neznámé situace. Mohou mít pocit méněcennosti, 

nejistoty a nedostatku sebevědomí. Stres zablokuje řečové mechanismy, žák mlčí a 

nemůže nic říct (Kutálková, 2011). 

 

4.3 Specifika žáků s narušenou komunikační schopností v inkluzivním 

vzdělávání  

Jak potvrzuje Bytešníková (2012), v posledních letech je oblast vzdělávání žáků 

s narušenou komunikační schopností stále více diskutovaným tématem. U dítěte 

v raném i předškolním věku může opoždění či narušení vývoje řeči a jazykových 

schopností negativně ovlivnit celý další život. Proto prevence, správná diagnostika, 

včasná identifikace a poskytnutí odpovídající péče hrají velkou roli v životě žáka. 

Jankovský (2014) tvrdí, že individuální přístup, dobrá spolupráce a vzájemná 

komunikace mezi všemi členy týmu, kteří jednají vždy v zájmu žáka, jsou jedním ze 

základních předpokladů, od kterých se odvíjí doba trvání a vůbec účinnost terapie. Na 

odpovídající podpoře záleží také eliminace dalších negativních důsledků, rozvoj 
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komunikační schopnosti, ale i úroveň dosaženého vzdělání a kvalita následného života 

(Bartoňová, Vítková, Bočková, 2016; Klenková, Bočková, Bytešníková, 2012). Právě 

pro kvalitu života člověka a jeho blízkých představují mnohé komunikační poruchy 

zásadní bio-psycho-sociální problém (Mlčáková, 2014).  

Do skupiny jedinců s narušenou komunikační schopností lze zahrnout velké 

množství různých žáků, u kterých není možné s přesností popsat dané symptomy. 

Každý je jedinečný, u každého se mohou, ale také nemusí vyskytovat níže uvedené 

příznaky. Celkově se jedná o velice heterogenní skupinu a jejich specifika mají dopad 

na práci ve všech předmětech (Lechta, 2003).  

U daných žáků se vyskytuje problém s verbální či neverbální komunikací. 

V rámci verbální komunikace je řeč narušena po stránce formální i obsahové 

(Přinosilová, 2004). Narušená komunikační schopnost zasahuje do jedné, nebo více 

jazykových rovin současně. Pro žáka je charakteristické nesrozumitelné a neuspořádané 

vyjadřování, nesprávná výslovnost, neplynulé tempo řeči, malá slovní zásoba, chabá 

mluvní pohotovost a obratnost aj. Obtíže se objevují i při pojmenování jevu, označení 

činnosti či určení obsahu pojmu, slova nebo věty (Vrbová et al., 2015).  

Nejedná se pouze o poruchu mluvené podoby komunikace, ale obtíže se objevují 

i v dalších oblastech, jako je například porozumění řeči a přijímání informací. Mohou 

mít také problémy s pochopením mluvených instrukcí, zadáním úkolu, hromadným 

sdělením či abstraktními pojmy. Potíže jim činí i grafická forma komunikace. Např. ve 

výuce se těžkosti projevují primárně při hodinách českého a cizího jazyka. Typické jsou 

četné dysgramatismy, obtíže s tvorbou vět, tvořením správného slovosledu a především 

problémy ve čtení a psaní (Mlčáková, 2014; Vrbová et al., 2015).  

Žáci mohou mít snížené percepční i kognitivní schopnosti. Kromě zrakové a 

sluchové percepce je narušena koordinace činností. Častá je dyspraxie, tedy problémy v 

jemné a hrubé motorice, grafomotorice a vizuomotorice (Vrbová et al., 2015).  

Oslabení je patrné i v myšlenkových operacích. Řeč je prostředkem myšlení 

(Přinosilová, 2004). U žáka se může projevovat nedostatečná aktivizace myšlení a 

nedostatečné zpracovává podnětů. Problémy se mohou vyskytovat v oblasti chápání, 

plánování a řešení problémů, oslabené paměti a sníženém zájmu o učení. Problémy 

může mít s koncentrací pozornosti, je rychle unavitelný a nesoustředěný. Není schopen 
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samostatně se orientovat, např. v čase, číselné řadě, prostoru a tělesném schématu 

(Vrbová et al., 2015).  

Projevy NKS mají dopady také v oblasti psychické. Žák může být v mnoha 

situacích zbrklý, impulzivní a nesamostatný. Je možné u něho pozorovat problémové 

chování, výrazné změny nálad, neurotické poruchy, nejistotu, přecitlivělost, plachost, 

úzkostlivost a celkově mohou být emočně labilní. Objevují se problémy se zvládáním 

učiva, což může mít za následek nízké sebevědomí a sebehodnocení, nadměrnou 

sebekritičnost a celkově negativní vztah ke škole. Psychický tlak může způsobit, že žáci 

raději přestanou úplně komunikovat. Nicméně porucha řeči je nepřímo úměrná 

psychické zátěži (Vrbová et al., 2015; Peutelschmiedová, 2004). 

Od nekvalitního dorozumívání se odvíjí sociální nezralost a izolovanost, což se 

negativně promítá do sociálních vztahů s okolím (Přinosilová, 2004). Lze pozorovat 

odlišnosti v chování a vztahové problémy se spolužáky. Obtíže jsou také při zapojení do 

kolektivu, tito žáci mohou působit nevychovaně nebo vyvolávat dojem, že jsou hloupí. 

Často nemusí mít osvojena pravidla společenského chování a mohou se vyhýbat 

mluvenému projevu, vizuálnímu kontaktu, ale i mimoškolním aktivitám (Vrbová et al., 

2015).  

  

4.4 Počty žáků s narušenou komunikační schopností na ZŠ 

Dlouhodobé výsledky meziročních srovnávacích údajů ukazují, že v České 

republice dochází k neustálému růstu žáků se SVP v základním vzdělávání. Konkrétně 

se od školního roku 2010/2011 do školního roku 2016/2017 počet žáků se SVP zvýšil o 

25 083 (MŠMT, 2017).   

Tabulka č. 8: Počet žáků na základních školách 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 
2016/17 

podzim 

2016/17 

jaro 

Celkový počet 

žáků 
789 486 794 642 807 950 827 654 854 137 880 251 906 188 905 453 

Žáci se SVP 70 723 71 791 72 110 73 629 75 848 78 717 81 644 95 806 

Podíl žáků se SVP 

z celkového počtu 

(v %) 

8,96 9,03 8,93 8,90 8,88 8,94 9,01 10,58 

Zdroj: MŠMT, 2017. 
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Celkový růst počtu žáků se SVP ovlivňuje především zvyšování počtu žáků 

s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení a chování. V České republice jsou 

vady řeči na pátém nejčastějším místě, co se týče celkového počtu žáků se SVP 

v základním školství (ČŠI, 2017).   

Tabulka č. 9: Počty žáků s jednotlivými druhy zdravotního postižení 

v základním školství v ČR 

Zdroj: Felcmanová, Klusáček, Hrstka, 2015a; Felcmanová, Klusáček, Hrstka, 2015b; MŠMT, 2017. 

Žáků s narušeným vývojem řeči stále přibývá. Během posledního desetiletí se 

jejich počty ztrojnásobily. Ve školním roce 2006/2007 navštěvovalo základní školu 

1,8 tis. žáků s vadami řeči a o pět let později jejich počet vzrostl o více než tisíc. Ve 

školním roce 2015/2016 jejich počet stoupl na 5,6 tis (Watier, 2016). V březnu 2017 

základní školu navštěvovalo celkem 6 872 žáků s vadami řeči. Celkový podíl žáků s 

vadami řeči z celkového počtu žáků se SVP v základním vzdělávání je 7,2% a 

z úplného počtu žáků vzdělávaných na základních školách podíl činí 0,76 % (MŠMT, 

2017).  

 
2013 2014 2015/2016 

2016/2017 

září 

2016/2017 

březen 

Vývojové poruchy 

učení 
35 147 35 471 35 881 36 638 45 910 

Lehké mentální 

postižení 
14 555 13 961 13 331 12 561 12 980 

Vývojové poruchy 

chování 
5 095 6 237 7 974 9 225 11 763 

Více vad 6 476 6 729 5 649 5 910 7 718 

Vady řeči  2 811 3 459 5 596 6 414 6 872 

Poruchy autistického 

spektra 
2 311 2 677 4 850 5 465 5 067 

Středně těžké 

mentální postižení 
2 134 2 027 1 847 1 833 1 839 

Sluchové postižení 1 133 1 191 1 258 1 226 1 239 

Tělesné postižení 1 226 1 159 1 152 1 199 1 215 

Zrakové postižení 601 670 704 736 773 

Těžké a hluboké 

mentální postižení 
705 592 475 437 430 
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V souvislosti s inkluzivním vzděláváním v posledním desetiletí také významně 

stoupá počet škol, které poskytují možnost začlenit žáky se SVP. S touto skutečností 

souvisí i to, že se značně zvyšuje počet žáků s různými druhy a stupni zdravotního 

postižení, kteří navštěvují třídy na běžných základních školách hlavního vzdělávacího 

proudu, a tím klesá počet žáků ve speciálních třídách (Watier, 2016). V březnu 2017 se 

na běžných základních školách vzdělávalo celkem 72,8 tis žáků se SVP, což činí 8 % 

všech žáků. Celkový počet žáků se SVP v běžných třídách ZŠ na jaře ve školním roce 

2016/2017 byl 66,95 tis., tedy 69,9 % z celkového počtu žáků se SVP na běžné ZŠ. 

Zaměřím-li se konkrétně na žáky s NKS, z celkového počtu 6 872 žáků s NKS, celkem  

4 273 navštěvovalo běžné třídy v hlavním vzdělávacím proudu. Pouze 1 971 žáků, což 

odpovídá 28,7 % z celkového počtu NKS v základním vzdělávání navštěvuje základní 

školu speciální. (MŠMT, 2017). 

Tabulka č. 10: Počty žáků se zdravotním postižením v základním školství 

 

Celkem 

Běžné ZŠ 
Speciální 

ZŠ Celkem Běžné 

třídy 

Spec. 

Třídy 

Počet žáků v ZŠ 

2
0
1
6
/2

0
1
7
 

b
ře

ze
n

 

905 453 882 195 876 240 5 955 23 258 

Počet Žáku se SVP 95 806 72 765 66 952 5 813 23 041 

% žáků se SVP 

z celkového počtu žáků 
10,6 8 7,4 0,6 2,6 

Počet žáků s vadami 

řeči  
6 872 4 901 4 273 628 1 971 

% z celkového počtu 

žáků vadami řeči  
100 71,3 62,2 9,1 28,7 

Počet žáků s vadami 

řeči  

2
0

1
6

/2
0

1
7
 

zá
ří

 

6 414 4 387 3 733 654 2 027 

% z celkového počtu 

žáků vadami řeči  
100 68,4 58,2 10,2 31,6 

Počet žáků s vadami 

řeči  

2
0

1
5

/2
0

1
6
 

5 596 3 592 2 976 616 2 004 

% z celkového počtu 

žáků vadami řeči  
100 64,2 53,2 11 35,8 

Zdroj: MŠMT, 2017. 
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V následující tabulce lze vidět rozložení žáků s vadami řeči v jednotlivých 

krajích. 

 Tabulka č. 11: Počet žáků s vadami řeči v krajích ČR v roce 2014 

 Kraje 
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3
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4
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1

107 

1

175 

6

69 

2

224 

1

124 

1

110 

1

131 

9

93 

9

90 

3

319 

1

153 

1

1 036 

Zdroj: Felcmanová, Klusáček, Hrstka, 2015b. 

Jakýkoliv vzrůst počtu nemění nic na skutečnosti, že stále vadami řeči trpí více 

chlapci než dívky (Watier, 2016).  

Graf č. 1: Žáci s vadami řeči v základních školách, 2006 a 2015 (v %) 

 

Zdroj: Watier, 2016. 
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5 Popis cílů a výzkumné otázky 

Oblast, kterou se tato diplomová práce zabývá, je v současné době velmi aktuální 

téma. Současná školská legislativa vytváří vhodné podmínky pro intenzivnější řešení 

otázek inkluze a zavádění inkluzivního vzdělávání do škol. Informace uváděné 

v předchozích kapitolách práce tvoří teoretický podklad pro empirický výzkum.  

 

5.1 Cíl práce 

Hlavním cílem práce je zhodnocení efektivity podpůrných opatření, které 

využívají žáci s narušenou komunikační schopností v inkluzivním vzdělávání na 

základní škole. Dílčím cílem je zjistit, která z opatření jsou ve školách nejvíce 

používána. 

 

5.2 Výzkumné otázky  

Ke splnění cíle výzkumného šetření byly zformulovány následující výzkumné 

otázky: 

1) Jaká je efektivita podpůrných opatření, které žáci s narušenou komunikační 

schopností v inkluzivním vzdělávání na základní škole využívají? 

2) Která z podpůrných opatření jsou na základních školách žáky s narušenou 

komunikační schopností nejvíce používána? 
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6 Metodologie výzkumu 

Práce obsahuje nejprve teoretickou část, na kterou navazuje část výzkumná. 

V souladu s výše uvedenými cíli byl pro zpracování výzkumné části použit kvalitativní 

výzkum. Zvolený přístup zkoumá jevy a problémy v autentickém prostředí. Cílem 

tohoto metodologického přístupu je získání komplexního obrazu založeného na 

specifickém vztahu mezi badatelem a účastníkem výzkumu a na získání podrobných dat 

(Švaříček, Šeďová, 2007). Konkrétně byl využit evaluační výzkum zaměřený na 

posuzování a hodnocení implementace a užitečnosti podpůrných opatření. Dále byla 

věnována pozornost hodnocení smysluplnosti a užitečnosti podpůrných opatření ve 

výuce, ale i dalším aspektům, které přispívají ke komplexnímu hodnocení 

posuzovaných fenoménů. V evaluačním výzkumu lze použít řadu specifických 

výzkumných postupů, ale záměrně byla zvolena případová studie, jejímž smyslem je 

velmi podrobné porozumění daným případům, což je v dané problematice potřebné. 

Nezbytný je i celostní pohled a vyhodnocení všech účinků (Hendl, 2016; Gavora, 2010). 

Především od třídních učitelů žáků s narušenou komunikační schopností, popřípadě od 

výchovných poradců, speciálních pedagogů či spolužáků konkrétních žáků, byly 

získány detailní a komplexní informace o studovaném jevu. Potřebná data byla 

shromažďována pomocí polostrukturovaných rozhovorů. To je jeden z typů 

hloubkového rozhovoru, který vychází z předem připraveného seznamu témat a k tomu 

zaměřených otázek. Rozhovory se týkaly jednotlivých oblastí podpůrných opatření. 

Tato metoda umožnila získat detailní informace pro výzkum. Výhodou byl velký 

prostor pro respondentovy odpovědi, mohli volně hovořit na předem připravené otázky. 

Dle jejich odezvy, reakcí a zájmů mohl být rozhovor usměrněn a byly pokládány 

doplňující otázky. Pro úplnost informací byly rozhovory s třídními učiteli dále rozšířeny 

a ověřeny analýzou dokumentů (Švaříček, Šeďová, 2007). 

Zjištěné výsledky používaných podpůrných opatření ve výuce byly tříděny do 

deseti základních oblastí podpory. Při zpracování výsledků se vycházelo z oblasti 

podpory: 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. 
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6.1 Charakteristika výzkumného souboru  

Sběr dat byl soustředěn celkem na deset žáků s narušenou komunikační 

schopností v inkluzivním vzdělávání na základní škole. Sledovaný vzorek byl tvořen 

celkem dvěma dívkami a osmi chlapci ve věku od devíti do čtrnácti let. Jsou jim 

poskytována podpůrná opatření buď druhého, nebo třetího stupně a mají 

diagnostikovanou vývojovou dysfázii, nebo mutismus. Žáci byli vybráni na základě 

doporučení ředitele školy, výchovného poradce či speciálního pedagoga. Primárně byly 

prováděny polostrukturované rozhovory s třídní učitelkou žáka, která ve třídě učí 

nejvíce předmětů. Dle potřeby byli dalšími účastníky výzkumného šetření výchovný 

poradce, metodik prevence, speciální pedagog, asistentka pedagoga nebo další 

pedagogové, kteří s žáky pracují a umožňují jim využití podpůrných opatření.  

 

6.2 Charakteristika místa šetření  

Výzkumné šetření probíhalo v 10 základních školách. Jako výzkumné prostředí 

byly záměrně zvoleny základní školy v Praze, které byly vybrány z důvodu přítomnosti 

žáka s NKS. Jednalo se o Základní školu, Praha 4 (Mendelova 550); Základní školu 

Campanus, Praha 4 (Jírovcovo náměstí 1782); Základní školu, Praha 10 (Olešská 

18/2222); Základní školu, Praha 13-Stodůlky (Mohylová 1963/2); Fakultní základní 

školu prof. Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13 (Fingerova 2186); 

Základní školu Praha-Vinoř (Albrechtická 732/1), Fakultní školu Pedagogické fakulty 

UK, Praha 2 (Slovenská 1726/27); Základní školu J. A. Komenského, Praha 6 (U 

Dělnického cvičiště 1); Masarykovu základní školu, Praha-Klánovice (Slavětínská 200) 

a Základní školu Emy Destinnové, Praha 6 (náměstí Svobody 3/930). Rozhovory byly 

prováděny na různých místech těchto škol. Byly realizovány buď v kabinetech, nebo v 

neobsazených učebnách, a to buď o volné hodině, nebo po pracovní době. Při schůzkách 

konaných v hodinách výuky bylo možné technikou aktivního pozorování hodnotit 

projevy výzkumného vzorku přímo v hodinách. 

 

 

 

http://www.zsemydestinnove.cz/
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6.3 Realizace a popis vlastního výzkumu a analýza dat  

Aby došlo k naplnění cílů, byly provedeny následující kroky:  

1. analýza obsahu odborné literatury;  

2. volba a tvorba výzkumného nástroje pro sběr dat – polostrukturovaného 

rozhovoru;  

3. oslovení respondentů a sestavení výzkumného souboru;  

4. provedení polostrukturovaných rozhovorů; 

5. analýza dokumentace žáků z výběrového souboru; 

6. přepisování rozhovorů a zpracování dat z šetření;  

7. interpretace dat a vyhodnocení hypotéz;  

8. závěry pro teorii a praxi.  

Výzkumné šetření probíhalo v období od června 2017 do března 2018. Na 

začátku výzkumu bylo třeba získat informace o dané problematice, poté byl formulován 

výzkumný problém, vyhledávány podklady, následovalo čtení informačních zdrojů a 

postupně docházelo k třídění získaných poznatků. Samotná příprava na výzkum 

probíhala od září do listopadu 2017. Jednotlivé rozhovory byly prováděny od prosince 

2017 do února 2018. Během března 2018 bylo možné uskutečnit celkové vyhodnocení a 

interpretaci.  

V průběhu realizace výzkumu vyvstávaly problémy, především se získáním 

respondentů. Respondenti byli nejdříve hledáni ve spolupráci se Speciálně 

pedagogickým centrem pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na AAK, s.r.o, 

Praha 4, které doporučilo několik škol, kam dochází žáci s narušenou komunikační 

schopností. Z těchto vybraných škol však odepsaly pouze dvě. K získání vzorku bylo 

použito také sdílení na sociálních sítích, ale bez jediného ohlasu. Výzkumný vzorek se 

podařilo shromáždit až po obeslání všech základní škol v Praze prostřednictvím             

e-mailové korespondence. Kontakty na ředitele nebo ředitelky byly získávány z 

webových stránek jednotlivých škol. V průvodním elektronickém dopise byli ředitelé 

škol seznámeni s účelem výzkumu a požádáni o sdělení, jestli jejich školu navštěvuje 

žák s NKS. Z celkového množství oslovených zařízení pouze deset škol přislíbilo účast 

na výzkumném šetření. Většinou paní ředitelky po telefonické nebo elektronické 

domluvě pomohly s výběrem žáků a poskytly kontakt na třídní učitelky, popřípadě na 
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někoho z pedagogů, kdo posléze na výzkumu spolupracoval. Již během telefonické 

nebo elektronické komunikace byli informanti předem seznámeni se záměrem 

výzkumu, tedy s tím, že jejich výpovědi budou použity pro účely diplomové práce. Před 

začátkem samotného rozhovoru byli všichni znovu seznámeni s účelem a povahou 

výzkumného šetření, strukturou rozhovoru a předpokládanou délkou. Bylo také 

zdůrazněno, že bude plně zachována veškerá anonymita a získané informace budou dále 

sloužit pouze jako zdroj poznatků k sepsání diplomové práce. Byl od nich získán 

informovaný souhlas k účasti v šetření a k pořízení audiozáznamu. Nahrávání 

rozhovoru mělo několik výhod. Byly získány autentické a komplexní odpovědi, které 

byly doplněny o prozodické faktory řeči. Na konci rozhovoru proběhlo poděkování 

informantovi za jeho spolupráci a ochotu.  

Rozhovor byl rozčleněn na tři základní tematické části. Směřoval od otázek 

zaměřených na žáka přes jednotlivé oblasti podpůrných opatření, které jsou uvedeny v 

Katalogu podpůrných opatření (Vrbová et al., 2015), až k názorům pedagogů na 

inkluzivní vzdělávání.  

Část 1: Na začátku byly zjišťovány základní identifikační údaje, mezi které patří 

věk, pohlaví a typ narušené komunikační schopnosti. Tento úsek rozhovoru byl věnován 

také rodinné situaci, zájmům, průběhu vzdělání a celkové charakteristice žáka, sloužící 

k jeho popisu. 

Část 2: Tato část byla věnována jednotlivým oblastem podpůrných opatření. 

Nejprve byl rozhovor zaměřen na organizaci výuky, časovou i místní, a od toho se 

odvíjející přizpůsobené a přiměřené vyučovací metody a formy. Tento okruh také 

obsahoval otázky týkající se spolupráce s rodinou a intervencí nad rámec běžné výuky. 

Dále byly zjišťovány pomůcky, které žák využívá při výuce a byly probírány úpravy 

obsahu vzdělávání a hodnocení. Také byla zjišťována příprava na výuku, podpora 

zdravotní a sociální, jak probíhá práce s třídním kolektivem, a byly mapovány 

podrobnosti ohledně úpravy pracovního prostředí.  

Část 3 : Nakonec byly kladeny doplňující otázky a získávány názory na 

podpůrná opatření a jejich dodržování a celkový přínos pro žáky i učitele.  

Jednotlivé oblasti podpůrných oblastí tvořily hlavní kostru rozhovoru a z nich 

odvozených dotazů. Vytvořené otázky byly brány jako vodítko. Konverzace se vyvíjela 
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v závislosti na aktuální problematice a podle potřeb šetření byla měněna formulace i 

pořadí otázek nebo byly dávány doplňující otázky, které zpřesňovaly informaci a 

rozhovor dále rozvíjely. Informanti mohli vyjádřit svůj názor, vyslovit svá doporučení k 

dané problematice, popřípadě poskytnout zpětnou vazbu. 

Po dokončení každého z rozhovorů bylo zapotřebí pořídit písemný přepis 

nahrávky. Pro lepší soustředěnost a zamezení různému prolínání mezi jednotlivými 

konverzacemi byly rozhovory realizovány postupně a také postupně přepisovány a 

analyzovány. Každý uskutečněný rozhovor byl ihned podle nahrávky přepsán a až pak 

byl uskutečněn rozhovor další. V dalších fázích docházelo k opakovanému čtení 

informací o žácích, pořizování poznámek a komentářů, z čehož postupně začaly 

vycházet najevo důležité a méně důležité informace, které byly podrobeny další 

analýze. Získaná data byla několikrát přepisována a dávána do souvislosti a byly 

hledány shody, či rozdílnosti. Pro lepší přehlednost a snazší intepretaci výsledků byla 

vytvořena tabulka a jednotlivé odpovědi respondentů převáděny v souvislý text. Pro 

komplexnost informací a doplnění potřebných informací byly rozhovory dále rozšířeny 

a ověřeny analýzou dokumentů. Jednalo se především o individuální vzdělávací plány, 

nicméně dle potřeby byla data doplněna i ze zpráv z pedagogicko-psychologických 

poraden, speciálně pedagogických center, popřípadě z různých vyšetření. Z důvodu 

zachování anonymity jednotlivých respondentů nejsou v práci uvedena jejich jména. 

Jména byla nahrazena písmeny abecedy.  
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7 Výsledky šetření  

7.1 Případové studie 

Výsledkem výzkumného šetření je zpracování deseti případových studií žáků, 

jež zachycují základní informace o žákovi, jeho rodině, specifikách ve výuce a 

především podrobnosti o využívaných podpůrných opatření.  

 

ŽÁK A 

Chlapec, 9 let, 3. ročník ZŠ, 2. stupeň podpůrných opatření, vývojová dysfázie. 

Rodinná situace 

Vyrůstá s matkou i otcem, nemá žádného sourozence a odpoledne se mu mimo 

jiné věnuje babička.  

Osobní informace a průběh školní docházky 

Žák je hodný, milý a ochotný. Průběh jeho školní docházky je bezproblémový. 

Je pečlivý, samostatný, není často nemocný a v kolektivu je oblíbený. Zapojuje se do 

všech školních i třídních aktivit, jezdí na školy v přírodě i jednodenní výlety a exkurze. 

V 1. a 2. třídě chodil do školní družiny, ale nyní se ve svém volném čase věnuje 

tancování.  

Podpůrná opatření 

Místní úpravu výuky nepotřebuje, ale je u něj respektována potřeba delšího času 

na rozmyšlení. Během výuky pracuje podle svého tempa a je zohledňován především 

při práci s textem. Ve většině případů stíhá pracovat s ostatními spolužáky. Někdy je 

mu zadávána zkrácená práce, popřípadě doplňuje pouze to, co stihne. Na zkracování 

práce či různých úlevách se s paní učitelkou domlouvají o hodině, podle současné 

nálady a celkového stavu. Nepatří k těm, kteří se vymlouvají, pracuje poctivě, dle svého 

tempa, a pokud něčemu nerozumí, sám se zeptá. Ve třídě je pro něj zřízená relaxační 

zóna vzadu na koberci, ale nevyužívá ji. Ke své práci nevyužívá ani jiné další pracovní 

místo. Ve třídě je celkem třicet jedna žáků. Třídu navštěvují ještě tři žáci s IVP a dva 

žáci s PLPP. Nicméně ve třídě není snížen počet žáků. Hoch sedí v poslední lavici, ale 
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nejedná se o primární úpravu zasedacího pořádku, sedí tam proto, že je nejvyšší ze třídy 

a celkově mu vyhovuje klid a potřebný přehled.  

Způsob výuky je adekvátní pedagogické situaci. Metody jsou přizpůsobené a 

přiměřené jeho vzdělávacím potřebám a odvíjejí se od aktuální situace ve třídě. Nemá 

úlevy ve výstupech, ale při hodinách probíhá pravidelná individuální práce. Nemá 

přidělenou asistentku pedagoga, ale minulý školní rok měli ve škole asistenta pedagoga 

sdíleného pro všechny 2. ročníky na sedm hodin týdně, který s ním pravidelně pracoval. 

Od února bude ve třídě nově asistentka pedagoga, kterou má primárně přidělený jiný 

žák, nicméně asistentka bude pomáhat i ostatním žákům, kteří to budou potřebovat, 

takže i tomuto chlapci. V současné době se mu individuálně věnuje paní učitelka. Je u 

něj zvýšená slovní podpora, pokud něčemu nerozumí, tak mu to znova zopakuje, 

popřípadě přečte napsaný text, se kterým právě pracují. Pedagog při hodinách výrazně 

artikuluje a náročná slova mu zvlášť slabikuje. Občas má problémy s pochopením 

vysvětlovaného učiva či zadáním úkolu. Paní učitelka se ho více než ostatních 

spolužáků o hodině ptá, zda všemu rozumí. Jsou domluveni, že když má problém nebo 

něčemu nerozumí, sám se k ní dojde zeptat, nebo se přihlásí. Největší potíže mu dělá 

zadání slovních úloh. Většinou to nejprve zkusí sám, popřípadě mu pomůže spolužák, 

ale někdy mu to musí paní učitelka přečíst nahlas, popřípadě namalovat nebo názorně 

vysvětlit. Problémy se vyskytují i v angličtině, kdy mu uniká význam slov. Při těchto 

hodinách jsou proto více používány obrázky či názorné pomůcky. Problémy se nachází i 

při vyjmenovaných slovech, kdy má problém s pochopením náročnějších, především 

abstraktních slov. Je vzděláván dle individuálního vzdělávacího plánu, na jehož 

vytvoření se podílela paní zástupkyně ředitele, třídní učitelka, rodiče a vše bylo 

konzultováno s PPP. Celková spolupráce mezi nimi byla dobrá, plán je vyhodnocován 

každý rok a pracovník PPP chodí na pravidelné konzultace. IVP má na hlavní předměty, 

a to na matematiku, český jazyk a prvouku. Hodiny angličtiny v plánu zahrnuté nejsou, 

protože zatím má dobré známky a nepotřebuje nic speciálního navíc. Při výuce je 

využíváno kooperativní učení, které směřuje k vytvoření fungujícího třídního kolektivu 

a učí žáky vzájemné diskuzi a naslouchání. Pedagog se snaží cca třetinu hodiny 

vykládat látku, další třetinu mají samostatnou práci a třetí třetinu je práce ve skupině 

nebo ve dvojicích. Nicméně různé metody se odvíjí od celkové situace ve třídě. Zvolené 

metody a přístupy přispívají k aktivnímu přijímání učební látky, jejímu porozumění a 
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zpracovávání, k intenzivnějšímu zapamatování a propojování s dalšími informacemi. 

Někdy se stává, že mají celou hodinu skupinovou práci, někdy pracují spíše ve 

dvojicích. Paní učitelka se snaží kombinovat různé činnosti a střídat jednotlivé aktivity, 

ale žák to primárně nepotřebuje. Spíše mu vyhovuje klid a být pasivní než aktivní. Při 

práci ve škole je motivovaný a soustředěný, může si odpočinout, lehnout si na chvilku 

na koberec, ale nevyžaduje to. Když si potřebuje odpočinout, spíše si maluje nebo 

kreslí. Pracuje normálně, jako ostatní spolužáci, není u něj patrná zvýšená únava nebo 

porucha koncentrace pozornosti. Paní učitelka pravidelně vyhodnocuje pochopení 

osvojovaného učiva písemnou nebo ústní formou. Ověřování získaných znalostí probíhá 

společně s ostatními ve třídě, pouze je upravené hodnocení či množství hodnocené 

práce. 

Spolupráce s rodinou je na perfektní úrovni a dochází k pravidelným schůzkám a 

výměně informací. Rodina ukázkově spolupracuje s třídní učitelkou, výchovným 

poradcem, popřípadě s dalšími pedagogy, pokud je to potřeba. I na škole jsou výborné 

vzájemné vztahy. Škola spolupracuje s PPP, která podle potřeby poskytuje metodickou 

intervenci směrem k pedagogům. Škola spolupracuje převážně s matkou, ale při 

rozhodování o zásadních věcech je přítomen i otec. Paní učitelka je zároveň výchovný 

poradce a speciální pedagog, takže chlapec je po celý den pod neustálým 

profesionálním dohledem, přestože speciální individuální intervence nemá. Nicméně 

chlapec ve škole dochází na speciální hodinu českého jazyka. Jedná se o pedagogickou 

intervenci, kam chodí jednou týdně na jednu hodinu. V první třídě také chodil na 

logopedii, kde docházelo k celkovému rozvoji jazykových kompetencí v rámci všech 

jazykových rovin. Procvičovali slovní zásobu, porozumění slyšenému i psanému textu, 

dbali na správnou výslovnost a rozlišení významu. Ke klinické logopedce nechodí, i 

když by potřeboval. Je u něj patrná porucha výslovnosti několika hlásek, především 

sykavek. Situaci ovlivňují rovnátka, která mu mají upravit velký předkus. Žák 

intervenční techniky nepotřebuje. Pouze když je hotový, nebo mají během hodiny 

volněji, tak vypracovává pracovní listy na zrakovou podporu, občas ve třídě posilují 

sluchovou percepci, ale nepříliš často. Na trénink paměti paní učitelka využívá 

básničky, které se bez jakýchkoliv problémů naučí.  

Nepotřebuje speciální učebnice, ale na rozdíl od ostatních má v různých 

předmětech k dispozici učební pomůcky. V matematice se jedná o různé číselné tabulky 
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na násobení, při sčítání a odčítání používá počítadlo nebo speciálně vyrobenou tkaničku 

s korálky. Nedá se říct, že by uvedené učební pomůcky vyloženě potřeboval, ale spíš si 

je pak jistější svým výsledkem. V českém jazyce dále má přehled tvrdých a měkkých 

slabik, slovních druhů či vyjmenovaných slov. Dále může pracovat i s tabulkou psacích 

písmen, ale tu často ztrácí, nebo zapomíná doma. Párkrát používal bzučák, měkké/tvrdé 

kostky či klasické „dys“ pomůcky, ale vždy pouze na začátku probírané látky. 

Ve výuce jsou respektována jeho specifika, ale co se týká úpravy rozsahu a 

obsahu, nemá a nepotřebuje žádné úlevy či omezení. Učební látka je vysvětlována všem 

dohromady, avšak u tohoto žáka je využíváno více srozumitelných příkladů, jasnějšího 

shrnutí či opakovaní. Pouze výjimečně, například při hodině českého jazyka, některá 

náročná nebo hodně abstraktní vyjmenovaná slova, případně vyloženě chytáky, mu 

nejsou dávány do písemek, nicméně je musí znát a umět použít. 

Hodnocen je individuálně dle aktuálních schopností a výkonu. Je zkoušen 

písemnou i ústní formou společně s ostatními. Při hodnocení jsou zohledňovány počty 

chyb, popřípadě mu bývá hodnocena pouze část prověrky, kterou stihne vypracovat, 

nebo dostane více času. Pokud se mu test nepovede, není vůbec klasifikován, pouze mu 

paní učitelka napíše počet chyb nebo si o tom po hodině promluví. Společně analyzují 

chyby, řeknou si správné odpovědi a následující hodinu se na danou látku znova doptá. 

Individuální hodnocení je nezbytné, protože se mnohdy nejedná o to, že by látku 

neuměl, ale spíš neví, co má napsat, protože tomu nerozumí a je nervózní. Největší 

problémy jsou v prvouce, kdy mu práce není hodnocena a pouze společně ústně 

doplňují. Na vysvědčení je hodnocen běžnými známkami. Při hodnocení prověrek jsou 

nejčastěji používány známky a smajlíky, ale když se mu prověrka nepovede, spíše 

využívají bodové nebo slovní hodnocení. Po domluvě s rodiči nedostává špatné 

známky, ale když práci nedělá, protože kouká z okna, nebo dělá něco jiného, tak pětku 

dostat může. Úprava hodnocení přispívá k pozitivnímu přístupu ke školní práci. 

Pravidelně bývá oceňován za snahu a je častěji chválen i za maličkosti. Jeho výkon je 

často srovnáván s předešlými výkony a bývá hodnocen i osobní posun. 

Neabsolvuje individuální doučování, ale pravidelně po škole s ním píší úkoly 

rodiče a připravují se s ním na vyučování. Odpoledne se mu také věnuje babička, 

s kterou procvičují probíranou látku a čtou. 
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Nevyužívá léčebná režimová opatření, nespolupracuje s dalšími externími 

poskytovateli služeb a ani nejezdí na reedukační a socializační pobyty. 

Ve třídě paní učitelka podporuje pozitivní klima a vřelé vztahy. K podpoře 

fungování jako týmu přispívají různé jednodenní výlety, projektové dny a školy 

v přírodě. Nicméně žáci fungují a spolupracují jako tým, vzájemně se respektují a na 

všem se domluví. Chlapec není vyčleněn z kolektivu, naopak v dobrém smyslu je spíše 

středem pozornosti. 

Nemá a ani nepotřebuje úpravu pracovního prostředí. 

 

ŽÁK B 

Chlapec, 11 let, 5. ročník ZŠ, 2. stupeň podpůrných opatření, vývojová dysfázie. 

Rodinná situace 

Žije s oběma rodiči a má zdravého sourozence. Jedná se o velmi podporující a 

snaživou rodinu. 

Osobní informace a průběh školní docházky 

Je přátelský, hodný, do školy chodí pravidelně, není často nemocný a v 

předmětech má problémy úměrné vývojové dysfázii. Bez problémů absolvuje všechny 

běžné jednodenní exkurze, akce a vzdělávací besedy. Jednou ročně na týden až deset 

dnů společně se spolužáky jezdí na školu v přírodě. Je sportovně nadaný, do letošního 

roku chodil na sportovní aktivity. Aktivně se věnoval florbalu a atletice. Letos má 

novou paní učitelku, s kterou se velice dobře skamarádili. 

Podpůrná opatření 

Chlapec pracuje svým tempem, které je o něco pomalejší než u ostatních 

spolužáků, a proto potřebuje zvýšený čas na vypracování různých úkolů, cvičení, 

pracovních listů i testů. V hodinách českého jazyka je nezbytné, aby měl zkrácené 

diktáty, nebo jsou občas nahrazovány doplňovačkami. V matematice má největší 

problém s porozuměním znění slovních úloh. Ve zmíněných, ale i ostatních předmětech 

bývá počet otázek u testů snížen, nicméně většinou to chce dodělat celé. Při práci je 

důležité mu poskytnout více času na promyšlení úkolu. Někdy však potřebuje spíše 
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vysvětlit význam určitých slov. S tím souvisí i skutečnost, že je důležité neustále 

opakování a procvičování, protože jeden den textu porozumí a druhý den už neví, o čem 

četl. Úprava režimu výuky místní potřebná není. Nepotřebuje žádné další pracovní 

místo ani jiné prostorové uspořádání výuky. Počet žáků ve třídě není snížen, celkem jich 

je 28. Pokud je ve třídě přítomna asistentka, chlapec s ní sedí, kdekoliv je volné místo, 

ale pokud ta ve třídě není, je nezbytné, aby seděl v první lavici u učitelky, kde většinou 

sedí sám. 

Vzděláván je podle ŠVP a sám trvá na tom, že nechce mít nijak zvláště upravený 

přístup. Chce mít pouze minimálně upravené a odlišené úkoly a přizpůsobenou práci. 

Nemá sepsaný individuální vzdělávací plán. Individuálně se mu věnuje školní asistent 

pedagoga, který s ním pravidelně 2–3 hodiny týdně, především na hodiny českého 

jazyka, intenzivně pracuje. Při hodinách je využíváno kooperativní učení a práce s celou 

třídou. Během hodiny jsou cíleně kombinovány různé metody práce. Žáci pracují 

samostatně, nebo probíhá výklad paní učitelky a ke konci hodiny dochází k vzdělávání 

v malých skupinách či ve dvojicích. Žák do školy chodí rád a k práci při výuce je 

motivovaný. K lepšímu soustředění přispívá rovnoměrné střídání aktivit, dramatizace, 

čtení a práce s textem a s různými pracovními listy. Kontrola pochopení zadání úkolu ve 

většině případů není potřeba, žák se sám bez hlášení doptává, když něčemu nerozumí 

nebo něco nechápe. Jakmile neví, co slovo nebo celé zadání znamená, vykřikuje. Na 

konci každé hodiny probíhá pravidelná kontrola pochopení právě osvojovaného učiva. 

Paní učitelka se vždy ptá, jestli rozuměl probírané látce, a ještě většinou píše matce, co 

mají doma procvičovat. 

Spolupráce rodiny a vzájemné vztahy s pracovníky školy jsou perfektní. Paní 

učitelka s rodiči pravidelně a intenzivně komunikuje ohledně probírané látky, ale pokud 

je potřeba, matka ochotně dochází do školy. Rozvoj jazykových kompetencí, 

specifických dovedností a poznávacích funkcí probíhá v rámci výuky, ale není 

individuálně zaměřený nebo přizpůsobený. Chlapec je bezproblémový a plně 

samostatný, takže ani nácvik sebeobsluhy či sociálního chování není potřeba. Žákům se 

ve 2. a 3. třídě každý týden pravidelně věnoval speciální pedagog. Hodinové sezení 

probíhalo po skupinkách cca po čtyřech až pěti žácích. V tomto školním roce hoch 

nepravidelně během výuky chodí ke speciálnímu pedagogovi a individuálně spolu 
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pracují. I pedagogové jsou metodicky vedeni a využívají poradenské služby školního 

poradenského pracoviště. 

Nejsou třeba žádné speciální učebnice ani učební pomůcky, ale v každém 

předmětu má tento žák k dispozici různé přehledy. V hodinách českého jazyka má různé 

pomocné mluvnické přehledy na pádové otázky, vyjmenovaná slova atd. V matematice 

používá různé tabulky, číselnou osu, pomůcky na násobilku, na geometrické tvary a 

především na pojmy, protože má problém s pochopením, co dané slovo znamená.  

Je po odkladu školní docházky. Jsou u něj respektována individuální specifika, 

podávané informace jsou přiměřené pracovnímu tempu, ale obsah a rozsah není 

upraven. Častokrát je nutný zvýšený počet opakování informací, které jsou podávány 

jemu zvlášť. Při výuce je ke spoustě věcem využíván vizuální podklad. 

Při hodnocení jsou zohledňovány jeho schopnosti a výkon. K hodnocení jsou 

využívány běžné známky, ale práce je také často ohodnocena slovně nebo smajlíky. 

Nedostává pětky, když je práce hodně nepovedená, je hodnocen pouze slovy 

„procvičuj“ nebo je napsán počet chyb. Často píše velké testy pouze s asistentkou, aby 

mu podle potřeby pomohla vysvětlit jednotlivé pojmy či slova v testu, kterým nerozumí. 

Kontrolní testy, které píše bez asistentky, mu paní učitelka většinou jen opraví a po 

vyučování je spolu projdou. Nepovedené testy si bere domů, kde se na ně s matkou 

podívají a druhý den je píše znovu.  

Matka se mu hodně věnuje, poctivě spolu píší domácí úkoly a pravidelně a 

pečlivě se připravují na vyučování. S českým jazykem mu pomáhá paní, ke které chodí 

jednou týdně na doučování. 

Nevyužívá léčebná režimová opatření, spolupráci s externími poskytovateli 

služeb či různé reedukační a socializační pobyty. 

Paní učitelka i ostatní pedagogové podporují pozitivní klima ve třídě a fungování 

kolektivu jako týmu. V první třídě v prvním pololetí se žáci tolik nevěnovali látce, ale 

učili se spolu žít, respektovat se a důvěřovat si. Také díky společným výletům, škole 

v přírodě, různým exkurzím, ale především sportu se postupně sbližovali a stal se z nich 

skvělý kolektiv. Chlapec je ve třídě oblíbený, ostatní ho respektují a uznávají jeho 

individuální hodnocení a tempo.  
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Úprava pracovního prostředí není potřebná. 

 

ŽÁK C 

Chlapec, 9 let, 3. ročník ZŠ, 2. stupeň podpůrných opatření, elektivní mutismus. 

Rodinná situace  

Žije s matkou i otcem a starší sestrou, s kterou má hezký vztah. Po škole ho 

často vyzvedávají prarodiče, kteří se mu v odpoledních hodinách intenzivně věnují.  

Osobní informace a průběh školní docházky. 

Chlapec je hodný, milý, ale příliš ustrašený, což je s největší pravděpodobností 

způsobené tím, že mu děti v mateřské škole ubližovaly. Verbálně s ostatními spolužáky 

nekomunikuje, i když by chtěl. S třídní učitelkou, ostatními pedagogy, rodiči a 

veškerými dospělými komunikuje bez problémů. Rodiče jej charakterizují jako živé 

dítě. Doma se baví, předvádí se, ale jakmile přijde do školy, do bližšího kontaktu 

s dětmi, je tichý. Ani mimo školu nemá žádné kamarády. Na jednodenní školní výlety a 

exkurze jezdí, ale na školu v přírodě ne. Ve svém volném čase chodí na judo a 

angličtinu. 

Podpůrná opatření  

Žák je šikovný, samostatný a pracuje společně s ostatními spolužáky. Občas při 

hodinách českého jazyka potřebuje prodloužit časový limit na psaní úkolů anebo na 

práci s textem. Další pracovní místo nebo jiné prostorové uspořádání výuky 

nepotřebuje. Ve třídě není snížen počet žáků, celkově jich je dvacet čtyři a je tam ještě 

jeden integrovaný žák. Ve třídě je nezbytná úprava zasedacího pořádku. Jmenovaný žák 

musí sedět v přední lavici u katedry, aby na něj paní učitelka dobře viděla a pravidelně 

na něj dohlížela, zda pochopil sdělení a rozumí učivu. Paní učitelka také vidí, zda 

pracuje samostatně podle instrukcí. Záměrně nesedí sám. Sedí se spolužačkou, 

popřípadě s některým ze šikovných spolužáků, kteří mu pomáhají, když je potřeba, nebo 

ho navedou správným směrem.  

O hodinách jsou pravidelně kombinovány a střídány aktivity. Metody práce se 

odvíjejí od aktuální situace ve třídě, od probíraného tématu, cíle a samozřejmě je 
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přihlíženo na vzdělávací potřeby. Paní učitelka většinu hodin pracuje s celou třídou, ale 

zohledňuje jeho pomalejší pracovní tempo, především v českém jazyce. Do výuky bývá 

zařazena práce ve dvojici, kdy mu pomáhá spolužák v lavici. Při hodinách je také 

využíváno kooperativní učení, které směřuje k fungování třídy jako týmu. Práce ve 

skupinách přispívá k rozvíjení vzájemné diskuze, spolupráci a naslouchání, ale hoch se 

při práci v kolektivu příliš neprojevuje. Jelikož nemá asistentku pedagoga, sice 

krátkodobě, ale individuálně se mu věnuje paní učitelka. Když je potřeba, individuálně 

mu vysvětlí probíranou látku, ale to většinou nepotřebuje. Pravidelně na něj dohlíží, 

kontroluje pochopení předkládaného problému a častěji jej upozorňuje na chybu při 

práci. Když si neví rady, tak mu ukáže prstem, napoví správnou cestu nebo mu pomůže 

s orientací v textu. Žák hezky čte, ale největší problémy mu dělá porozumění textu. 

V rámci výuky je zohledněna i snížená kvalita grafického projevu. Písmo je neupravené 

a často píše pod nebo nad linku. Jsou respektovány jeho problémy v komunikaci, ale 

nemá v ničem úlevy. Například i básničku recituje před celou třídou. Má vypracovaný 

individuální vzdělávací plán, na kterém se podílela třídní paní učitelka s rodiči a 

výchovnou poradkyní. Chlapec nepotřebuje pravidelné časové, prostorové a pracovní 

uspořádání výuky. V každém předmětu je respektován jeho styl učení, který mu nejvíce 

vyhovuje a opírá se o jeho silné stránky. Dochází k intenzivnějšímu zapamatování 

probíraného učiva, porozumění textu či propojování učiva s dalšími informacemi. 

Pedagog dbá na to, aby žák aktivně přijímal a zpracovával informace a hledal různé 

způsoby řešení, porovnával je a vybíral. Snaží se ho podporovat a zvyšovat tím jeho 

motivaci k učení. Především pochvalou přispívá k tomu, aby měl o vyučování větší 

zájem, kladný vztah k učení a celkově se snaží o jeho zapojení do kolektivu a zlepšení 

vzájemných vztahů ve třídě. Často bývá chválen i za maličkosti, oceňován za 

jakoukoliv snahu a pokroky. Tím se zvyšuje jeho sebevědomí a má to pozitivní vliv na 

jeho emoční prožívání. Nebývá u něj využíván trest, hrozba či zvýšení hlasu, protože 

pak je vystresovaný. Nemá problémy se soustředěností, pozorností či sníženou aktivitou 

v hodině. V rámci celé třídy jsou záměrně voleny a kombinovány aktivity, které 

minimalizují únavu a ztrátu pozornosti. Pravidelná kontrola pochopení vykládaného 

učiva, zadání úkolu, slovní úlohy je nezbytná, protože se sám nepřihlásí a neřekne si o 

vysvětlení. Více než ostatní je pozorován, jestli pracuje správně nebo jestli správně 

pochopil učivo. Ke kontrole ověřování znalostí je využívána jak písemná, tak ústní 



52 

 

forma. Několikrát za hodinu je dotazován, jestli úkolu rozumí, jestli to chápe, jestli je 

mu zadání jasné.  

Spolupráce rodiny s pracovníky školy je na perfektní úrovni a funguje zde 

partnerský vztah. Pravidelně probíhá výměna informací při setkávání s matkou, ale 

poměrně často se třídní učitelka setkává i s otcem, především když žáka doprovází do 

nebo vyzvedává ze školy. Vzájemně usilují o vytvoření takových podmínek, které 

odpovídají jeho vzdělávacím potřebám a přispívají k co nejefektivnějšímu vzdělávání. 

Týmová spolupráce, vzájemné předávání informací probíhá i mezi vyučujícími. Rodiče 

se pravidelně setkávají s výchovnou poradkyní, ale ta se tomuto žákovi konkrétně 

nevěnuje. Jednou týdně s ním pracuje speciální pedagog, ke kterému chodí na předmět 

speciálně pedagogické péče, kde posilují sluchovou a zrakovou percepci a rozvíjejí 

myšlenkové operace a jazykové kompetence. Během výuky nejsou využívány 

intervenční techniky. Při práci je pouze pravidelně dbáno na správné sezení, protože žák 

často sedí křečovitě schoulený do klubíčka a paní učitelka ho musí silou otevřít a 

narovnat. Je nezbytné také dohlížet na použití vhodných psacích pomůcek a na správný 

úchop psacího náčiní. Do výuky jsou zařazovány uvolňovací cvičení před psaním i 

během něho. Celkově je samostatný, takže ani nácvik sebeobsluhy či sociálního chování 

nebo zvládání náročného chování není potřeba. Škola spolupracuje s PPP, která provádí 

pravidelné náslechy ve třídě s následnou konzultací, rozborem použitých metod, forem 

a celkovou organizací výuky. Pracovníci pořádají různé konzultace k doporučeným 

podpůrným opatřením a celkově spolu dobře spolupracují například při vyhodnocování 

IVP.  

Chlapec zatím nepotřebuje žádné speciální učebnice, učební pomůcky ani 

nepoužívá žádné přehledy nebo pomocné tabulky k lepšímu osvojování a vybavování 

pojmů. Na rozdíl od ostatních žáků má k dispozici pomocné linky v sešitech.  

Během výuky je přihlíženo k jeho specifikům a jsou vytvořené vhodné 

podmínky k maximálnímu možnému osvojení dovedností a vědomostí. Jsou 

respektovány i obtíže, které se objevují při psaní a čtení a celkově se velmi tolerantně 

hodnotí zápis do sešitů. Chlapec zvládá obsah učiva, a proto úprava rozsahu a obsahu 

učiva není potřebná. Měl odklad školní docházky, chodil do přípravné třídy, ale 
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rozložení učiva či opakování ročníku nebo prodloužení školní docházky potřebné 

nejsou.  

Nemá nijak upraveno ani individualizováno hodnocení, je hodnocen známkami 

jako ostatní spolužáci. Matka si stěžovala, že když chlapec přijde ze školy, nechce dělat 

úkoly, číst a procvičovat. Špatné známky, které také dostává, u něj posilují pozitivní 

přístup ke škole a motivují ho k práci a k většímu procvičování a trénování doma. Na 

vysvědčení má téměř samé jedničky, pouze z prvouky a českého jazyka má dvojky.  

Individuální doučování ani žádné jiné formy přípravy na vyučování nejsou 

potřebné. Je zřejmé, že s ním rodiče doma pracují a dbají na přípravu na vyučování. Je 

pečlivý, nezapomíná pomůcky a poctivě píše domácí úkoly. I ve škole je pořádný a 

vždy má všechno včas připravené na lavici. Doma s ním ještě pracují prarodiče, kteří ho 

často vyzvedávají a věnují se mu odpoledne. Znovu mu vysvětlují probíranou látku a 

společně procvičují učivo.  

Léčebné, zdravotní, reedukační či socializační pobyty nejsou potřebné. Pouze 

mimo školu navštěvuje logopeda, který dbá na rozvoj jazykových kompetencí v rámci 

všech jazykových rovin. Dbá na správnou výslovnost, především se zaměřuje na 

sykavky, které žák vyslovuje špatně. Společně trénují aplikaci jazykových kompetencí 

v různých sociálních situacích. 

Ve třídě je podporováno pozitivní klima, fungování kolektivu jako týmu a 

vzájemný respekt. Aby se zde chlapec cítil dobře a aby nedocházelo k jakémukoliv 

znevýhodňování, vhodnými a užitečnými informacemi byla spolužákům vysvětlena 

jeho situace. Minulý rok se ve třídě řešila jeho stížnost, že se mu spolužáci posmívají, 

ale sama paní učitelka nic nezpozorovala a není si jistá, zda si spíš nevymýšlel a nechtěl 

na sebe upozornit. Naopak se domnívá, že jsou dobrý kolektiv, hocha mezi sebe 

vezmou, jsou na něj hodní a není žádným způsobem vyčleňovaný. Vždy má někoho do 

dvojice, když se mu něco povede, tak mu zatleskají. Má smysl pro humor, když někdo 

ze spolužáků pronese nebo udělá něco vtipného, zasměje se s nimi. Nicméně od první 

třídy se skoro nic nezlepšilo. Stále je stejně vystresovaný, uzavřený a bojí se očního 

kontaktu.  

Žák nepotřebuje žádnou úpravu pracovního prostředí.  
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ŽÁK D 

Chlapec, 8 let, 2. ročník ZŠ, 3. stupeň podpůrných opatření, vývojová dysfázie. 

Rodinná situace 

Vyrůstá s matkou i otcem, má zdravého bratra a odpoledne se mu mimo jiné 

věnují prarodiče. Matka pracuje ve stejné škole, kde se vzdělává.  

Osobní informace a průběh školní docházky 

Žák je nesmělý a velice citlivý. Hůře komunikuje a navazuje kontakt se svým 

okolím, ale spolužáci se mu snaží ve všem pomáhat. Na škole v přírodě minulý rok 

nebyl a ani letos nepojede. Nicméně do školní družiny chodí rád a rád se také účastní 

jednodenních třídních akcí a aktivit pořádaných školou. Rodiče u něj mají podezření na 

epilepsii, byl na několika vyšetřeních, ale zatím se nepotvrdila.  

Podpůrná opatření 

Časová úprava výuky je potřebná. Je u něj respektováno jeho pomalejší pracovní 

tempo a potřeba delšího času na práci. Má více času na promyšlení úkolu a je mu 

umožněno pracovat podle aktuální situace. Během hodiny jsou nezbytné častější 

přestávky. Nepotřebuje místní úpravu režimu výuky ani jiné prostorové uspořádání. Ve 

třídě je celkem dvacet pět žáků, takže celkový počet není snížen, a jsou tam další tři žáci 

s IVP. Na žádost matky sedí mezi ostatními a není nijak upraven zasedací pořádek. 

S asistentkou pedagoga využívá další pracovní místo mimo třídu, kde společně pracují. 

Pracují ve třídě, kde je volno a mají klid, a to buď v počítačové místnosti, nebo 

v tělocvičně, kde mají na práci vyhrazený pracovní stůl.  

Způsob výuky je adekvátní pedagogické situaci. O hodinách jsou pravidelně 

kombinovány různé aktivity, střídány vyučovací metody, které se odvíjejí od aktuální 

situace ve třídě a respektují jeho styl učení. Ve třídě pedagogové většinu hodin pracují 

s celou třídou a jemu se po celou dobu výuky individuálně věnuje asistentka, která mu 

zadávané úkoly zkracuje, znovu vysvětluje nebo zadává co nejjednodušeji, aby to 

pochopil a lépe si zapamatoval. Při vysvětlování používá přiměřené tempo, vyšší počet 

opakování informací, jasné shrnutí a především učivo podává formou hry a zábavných a 

pestrých aktivit. Celkový výklad a čas procvičování je prodloužen. Například v českém 

jazyce nepíše klasické diktáty, ale test mu bývá individuálně diktován mimo třídu, nebo 
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místo diktátu opisuje cvičení, případně kratší text. Paní učitelka využívá i kooperativní 

učení, kdy pracují maximálně ve čtyřčlenných skupinách, ale spíše zadává práci ve 

dvojicích. Svými metodami aktivního učení se snaží o zvýšení motivace, větší 

soustředění a samostatnost. Je u něj respektován jeho styl učení, ale i potřeba 

odreagování. Když je unavený, méně soustředěný, udělá si přestávku mezi činnostmi 

nebo se jdou s  asistentkou projít. Na chodbě na zemi jsou různě barevné kruhy, po 

kterých chodí, skáče, běhá a celkově se uvolní, přijde na jiné myšleny a odreaguje se od 

učení. Podpora motivace probíhá především ze strany asistenta pedagoga. Střídáním 

aktivit mimo jiné přispívá k prevenci únavy a podpoře pozornosti. Ve výuce jsou 

používány názorné pomůcky, různé oskenované materiály a zábavné cvičení. Při 

zjišťování pochopení osvojovaného učiva a ověřování znalostí je spíše využívána ústní 

forma, přestože psaná forma je také využívána. Většinu testů píše s asistentkou mimo 

třídu, aby mu dle potřeby mohla vysvětlit, co potřebuje, nebo přečíst zadání. Snaží se 

mu dávat návodné otázky a pomocné kroky a vést ho k přemýšlení nad úkolem, aby 

hledal různé způsoby řešení, porovnával je a vybíral, a byl tak více samostatný. Má 

vypracovaný IVP, podle jeho vzdělávacích potřeb. Na jeho vytvoření se podílela třídní 

učitelka, asistentka pedagoga, speciální pedagog a vše bylo konzultováno s rodiči a s 

SPC. S rodinou i s SPC je skvělá spolupráce, takže dochází k pravidelnému 

vyhodnocování a konzultování vzdělávacích potřeb.  

Spolupráce obou rodičů a školy je pravidelná a intenzivní. Komunikace probíhá 

spíše s matkou, protože pracuje jako učitelka ve stejné škole, kde se hoch vzdělává. 

Každodenní vzájemná komunikace matky s paní učitelkou či asistentkou přispívají k 

co nejefektivnějšímu vzdělávání s ohledem k aktuálním vzdělávacím potřebám. 

Speciální intervenční techniky nejsou využívány, ale techniky na rozvoj specifických 

dovedností a poznávacích funkcí jsou běžně zaváděny do výuky. Žák je samostatný, 

takže ani nácvik sebeobsluhy či sociálního chování nebo zvládání náročného chování 

není potřeba. Škola spolupracuje s SPC, ale metodickou intervenci směrem 

k pedagogům spíše provádí školní poradenské pracoviště, které zajišťuje pravidelné 

náslechy ve třídě s následnou konzultací a rozborem použitých metod při výuce.  

Při výuce používá běžné učebnice jako jeho spolužáci, ale navíc má různé 

pomůcky, které mu usnadňují práci. Především na český jazyk má k dispozici např. 



56 

 

měkké a tvrdé slabiky, o hodinách matematiky používá různé přehledy na násobilku. 

Asistentka pedagoga mu vyrábí různé pomůcky na všechno, co se právě učí.  

Jsou respektována jeho specifika a je upraven rozsah a obsah učiva. Měl odklad 

školní docházky a celkově má nižší výstupy než ostatní. V matematice například ostatní 

spolužáci počítají do 90, ale on to zvládá perfektně do 10 a do 20 s metrem.  

Na škole je až do třetí třídy na vysvědčení používáno slovní hodnocení, ale u něj 

bude tato forma hodnocení aplikována až do páté třídy. Paní učitelka jeho práci hodnotí 

razítky a asistentka ho hodnotí navíc smajlíky a dává mu různé odměny za dobře 

odvedenou práci nebo za snahu. Pochvala a dobré hodnocení má u něj velice motivační 

účinek. Často je spíše pasivní, ale když vidí, že mu látka jde a dostane dobrou známku, 

tak ho práce začne bavit a více se nadchne.  

Individuální doučování ani žádnou jinou formu přípravy na vyučování 

nepotřebuje. Pečlivě a pravidelně vypracovává domácí úkoly. Je vidět, že s ním rodiče 

hodně pracují a dbají na domácí přípravu.  

Rodiče velice často využívají služeb a podpory SPC, kde s chlapcem odborníci 

intenzivně pracují. Dojíždí tam dvakrát až třikrát měsíčně. Pravidelně se také setkává s 

logopedem, který dochází k nim domů, kde provádí logopedickou intervenci a zároveň 

se okrajově podílí na přípravě na výuku.  

Paní učitelka i asistentka pedagoga se snaží o vytvoření pozitivního klimatu ve 

třídě. Především v rámci třídnických hodin, se snaží o upevňování vzájemných vztahů. 

Žák se zapojuje do kolektivu a má ve třídě kamarády. K podpoře kolektivu jako týmu 

přispívají i jednodenní výlety či práce ve skupině. 

Žák nepotřebuje žádnou úpravu pracovního prostředí.  

 

Žák E 

Dívka, 15 let, 8. ročník, 2. stupeň podpůrných opatření, vývojová dysfázie, 

dyslexie. 
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 Rodinná situace 

Žákyně je z bilingvního rodinného prostředí. Matka je Češka a otec je Američan. 

Rodiče jsou rozvedeni a žijí odděleně. V České republice žije pouze s matkou a mladší 

sestrou, která má stejné obtíže jako ona. Otec žije v Americe, kde ho pravidelně i během 

školního roku navštěvují. 

Osobní informace a průběh školní docházky  

Je velmi přátelská a v kolektivu oblíbená. Je vůdčí typ třídy, což může být 

způsobeno tím, že měla odklad a dodatečný odklad povinné školní docházky. V nižších 

ročnících bylo patrné, že je o dva roky starší než většina jejích spolužáků, protože byla 

mnohem vyspělejší, ale postupně se to vyrovnalo. Je spíše pasivní až líná. Svou roli zde 

hraje také rozvod a od toho se odvíjející výchova rodičů. Ani jeden z rodičů nechce být 

ten špatný a přísný. Rodiče mezi sebou soupeří a dívky toho využívají. Dalším 

nepříznivým faktorem jsou návštěvy u otce v zahraničí. Obvykle za ním létají o 

prázdninách, které si prodlouží, a chybí např. i následující dva týdny. Dívka ráda 

poslouchá písničky a baví ji malování, a proto se její další studium bude ubírat 

uměleckým směrem.  

Podpůrná opatření 

Dívka veškerá cvičení o hodině vypracovává společně s ostatními spolužáky, ale 

je respektováno její pracovní tempo. Především na kontrolní testy má více času, nebo 

má zkrácený text, anebo se jí hodnotí pouze to, co stihne. Ve škole je zařízená místnost 

určená pro asistenty pedagoga, kteří individuálně pracují se žáky. Tuto třídu, popřípadě 

kabinet, využívá na velké kontrolní testy, protože potřebuje větší klid na práci. 

Vysokoškolsky vzdělaná paní asistentka dívce asistuje 12 hodin týdně na český a 

anglický jazyk a nepravidelně i na přírodopis. Ve škole jsou různé relaxační místnosti a 

křesla, které využívala spíše na prvním stupni. Dnes už tolik odreagování a odpočinek 

nepotřebuje, preferuje být ve třídě se svými spolužáky. Ve třídě není snížen počet žáků. 

Dívka během různých předmětů sedí na odlišných místech, ale záměrně bývá usazena 

ve střední řadě umístěné na kraji, aby byla v kontaktu s ostatními spolužáky a zároveň u 

ní bylo místo pro asistentku.  

Způsob výuky je adekvátní pedagogické situaci. Ve výuce je využíván detailně 

vypracovaný IVP na všechny hlavní předměty. Plán sestavoval dle doporučení PPP 
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výchovný poradce a všichni pedagogové, kteří dívku vyučují. Plán je jednou za rok 

vyhodnocován a konzultován. Zvolené metody a formy práce jsou přizpůsobené a 

přiměřené jejím vzdělávacím potřebám. Proti únavě a k podpoře koncentrace pozornosti 

dochází k pravidelnému střídání aktivit a činností. Častá je práce ve skupině, ale i ve 

dvojicích. Individuální práce se žákem je nezbytná. Asistent jí předčítá a vysvětluje 

zadání, procvičují spolu látku, která jí činí potíže, nebo dodělávají věci, které nestihli. 

Společně vypracovávají různé pracovní listy. Časová ani prostorová strukturalizace 

výuky potřebná není. Při výuce jsou využívány metody aktivního učení, které přispívají 

k větší samostatnosti a sebedůvěře. Podpora motivace probíhá jako u ostatních žáků. U 

látky, která ji baví, vydrží déle a naopak. Nicméně není vnitřně motivovaná a celkově je 

spíše pohodlný typ. Její chování a jednání pro dosažení určitého cíle je podněcováno a 

usměrňováno především od matky, pedagogů a jejich hodnocením. Pedagogové se snaží 

o vytvoření vnitřní motivace, ale je hodně ovlivněna výchovou. Pravidelná kontrola 

pochopení osvojovaného učiva probíhá jako u ostatních žáků a je preferována písemná 

forma. Krátké pětiminutovky píše ve třídě, ale velké testy, na které se potřebuje více 

soustředit, píše s asistentem v oddělené místnosti. Výhodou individuální práce je, že se 

asistenta doptává na různá odborná nebo náročná slova, může jí přečíst zadání nebo se 

ujistit, že porozuměla zadání. Kontrolu pochopení učiva při výuce provádí spíše 

asistent.  

Spolupráce pracovníků školy s matkou je v mezích normy. Pravidelné schůzky a 

konzultace se uskutečňují, pouze když je to nutné, minimálně čtyřikrát ročně. 

Pravidelná konzultace probíhá převážně s asistentem pedagoga, který si ve výuce dělá 

poznámky. Pravidelně jí píše a posílá, co si má žákyně dodělat, co se doučit, které testy 

ji čekají a z čeho test bude. Spolupráce s pracovníky PPP je na dobré úrovni. Pracovníci 

dvakrát ročně navštěvují školu a poskytují učitelům zpětnou vazbu. Jazykové 

kompetence u žákyně individuálně rozvíjeny nejsou. Rozvoj probíhá pouze během 

vyučování, protože si své problémy až tolik neuvědomuje. Má potíže se slovní zásobou, 

správnou výslovností, gramatikou, ale především s porozuměním a používáním 

vhodných slov. Nácvik sebeobsluhy, sociálního chování či ovládání náročného chování 

nepotřebuje a ani nemá problémy se specifickými dovednostmi a poznávacími 

funkcemi. Intervence nad rámec běžné výuky není aplikována, protože se matka bojí, 

aby nebyla příliš zatěžována. 
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Dívka má k dispozici běžné učebnice, učební pomůcky a přehledy jako ostatní 

žáci, které si tvoří sami. Na rozdíl od ostatních má vytvořené přehledy a tabulky i při 

testech.  

Jsou u ní respektována specifika, ale úprava rozsahu a obsahu učiva není 

potřebná. Pouze je nezbytná modifikace podávané informace. Výuka zahrnuje 

přiměřené tempo, vyšší počet opakování informací, jasné shrnutí, prodloužený výklad a 

podrobnější vysvětlování látky ze strany asistentky. 

Slovní hodnocení bylo využíváno na prvním stupni, nyní je hodnocena 

v procentech nebo známkami. Známky pro ni mají motivující charakter. Dostává i 

špatné známky, ale pouze za nepečlivou a odbytou práci. Nicméně má vždy šanci si test 

opravit. 

Domácí příprava na výuku není dostačující. Dívka doma nechce pracovat a 

podle matky je unavená a má jiné zájmy Kdyby doma více a pečlivěji pracovala, měla 

by menší potíže a lepší výkon ve vzdělávání. Doučování a vysvětlování nepochopené 

látky provádí asistent v rámci výuky.  

Dívka nespolupracuje s žádným logopedem ani neziskovou organizací. Pouze 

využívá poradenských služeb školy a školských poradenských zařízení. Pracovník 

z PPP jednou či dvakrát za rok navštěvuje školu a dle potřeby jde do hodin, mluví 

s dívkou, popřípadě s matkou. I učitelům poskytuje podporu a konzultace, ptá se na 

zpětnou vazbu. S PPP je velmi dobrá spolupráce a přispívá k co nejefektivnějšímu 

vzdělávání.  

Pracovníci školy podporují pozitivní klima ve škole a podporují celkové 

fungování kolektivu jako týmu. Časté jsou různé projektové dny a teambuilding. 

Dvakrát ročně se jezdí na školy v přírodě a pravidelné jsou různé výlety. Ve škole jsou 

vytvořené komunitní kruhy a pořádány pravidelné třídnické hodiny.  

Úpravu pracovního prostředí dívka nepotřebuje, ale celkově je škola přívětivě 

vybavena.  

Třídy jsou vybaveny dostatečným množstvím různých školních pomůcek a 

v každé třídě je umístěn koberec na relaxaci. Ve škole jsou různá relaxační části, 

místnosti a křesla.  



60 

 

Žák F 

Dívka, 14 let, 9. ročník, 3. stupeň podpůrných opatření, elektivní mutismus, 

Aspergerův syndrom. 

Rodinná situace  

Žákyně bydlí pouze s rodiči, sourozence nemá.  

Osobní informace a průběh školní docházky 

Dívka na prvním stupni byla plná života a energie. Byla veselá, komunikovala se 

všemi, ale v 5. třídě postupně docházelo k utlumování komunikace, až mluvila pouze s 

jedním zamlklým žákem. V 6. třídě se na začátku roku účastnila adaptačního kurzu, kde 

sice už nekomunikovala, ale zapojovala se do programu. Během roku se to horšilo a v    

7. třídě přestala ve škole úplně mluvit, pracovat a jakkoliv spolupracovat. Nejedla, 

nepila, nechodila na záchod, jen aby si jí nikdo nevšiml. Doma s rodiči komunikovala, 

ale velice málo. Komunikovala pouze přes sociální síť, skrz postavičky japonského 

animovaného seriálu. Dnes je situace podstatně lepší. Doma rodičům vypráví a 

popisuje, jaké to je ve škole, co tam dělají, pravidelně chodí s otcem na procházku a 

více chodí do společnosti. Tento rok bude dávat přihlášku na střední školu. Rozhoduje 

se mezi několik obory: farmaceutický laborant, zubní technik a knihovnické práce.  

Podpůrná opatření 

V rámci podpůrných opatření je u ní respektováno individuální pracovní tempo a 

možnost přestávek podle jejích aktuálních potřeb. Ve škole je zřízená relaxační zóna, 

tzv. nebe, pokud potřebuje, jde si tam za doprovodu asistentky odpočinout, ale moc to 

nevyužívá. Je uvolněná z hodin tělesné výchovy a vaření. Dvakrát týdně, když ostatní 

mají hodinu, je pro ni ve škole zajištěna samostatná třída, kde má klid a nikdo ji tam 

neruší. Ve třídě je s asistentkou, společně se učí, vyplňují pracovní listy, dopisují 

písemky a dodělávají si tam vše, co potřebují. Ve třídě je nyní 25 žáků, třída je klidná a 

tolerantní. Lavice jsou ve většině hodin uspořádané klasickým způsobem. Má stálé 

pracovní místo v předposlední lavici u okna, vedle paní asistentky. 

Na hlavní předměty (na matematiku, český a cizí jazyk) má individuální 

vzdělávací plán. Na jeho vytvoření se podílela výchovná poradkyně, asistentka 

pedagoga, třídní učitelka a vyučující hlavních předmětů. K jeho vyhodnocování dochází 
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pravidelně, dle potřeby, minimálně dvakrát za pololetí, nicméně teď už ho moc 

nepoužívají, protože se normálně účastní výuky a zvládá látku bez zvláštních úprav. Ve 

třídě s ní celý den individuálně pracuje asistentka pedagoga, díky které dělá obrovské 

pokroky – jak vzdělávací, tak sociální. Asistentka jí velice pomohla, dodělala si kvůli ní 

kurz psychologie, aktivně se jí věnuje a vyhledává si různé metody a postupy práce. 

V 8. třídě, když žákyně ve škole vůbec nepracovala a nereagovala na žádné pokyny, 

bylo nutné zadávat práci přímo rodičům přes e-mail. Vyučující ze všech předmětů jí 

posílali k vypracování naskenované pracovní listy, úkoly i testy. Doma opravdu 

veškerou práci a úkoly vypracovávala sama. Je chytrá a zvládala práci v plném rozsahu. 

Ve škole byly nepřímo využívány různé metody aktivního učení, aktivity na podporu 

motivace, dále různé metody výuky, střídání aktivit, koncentrace pozornosti, ale ona na 

nic nereagovala. O hodinách jsou voleny postupy, které se odvíjejí od aktuální situace 

ve třídě, od probíraného tématu a cíle. Nicméně na ni nesmí být adresně zaměřena 

pozornost, proto je ve výuce především využívaná práce s celou třídou, kdy učitelé 

vykládají učivo. Speciální či individuální vysvětlování látky není potřeba. Pečlivě 

během hodiny poslouchá, když se učivo vysvětluje najednou, asistentka si dělá 

poznámky a posílá vše rodičům. Jelikož dívka ústně nekomunikuje, kontrola pochopení 

osvojovaného učiva a jejích znalostí probíhá písemným projevem ve škole, popřípadě 

doma skrze rozsáhlé domácí úkoly. Pochopení zadání úkolu kontroluje asistentka. 

Vyučující pouze nenápadně sledují, jestli pracuje, když obchází i ostatní spolužáky. Při 

hodinách je využíváno i kooperativní učení, a podporováno je tak fungování třídy jako 

týmu. Nicméně práce ve skupinách či ve dvojicích není účinná, takových činností se 

neúčastní. 

Vzájemné vztahy v rámci školy jsou ukázkové. Na škole panuje vstřícná 

atmosféra a celková ochota ke vzájemné spolupráci ředitele, výchovného poradce, 

asistenta pedagoga či dalších pedagogů a pracovníků. Spolupráce s rodiči byla při 

počátečních potížích velice složitá. Dost dlouho odmítali diagnózu, jakékoliv úlevy 

z výuky, vypracování IVP, podporu asistentky pedagoga, uvolnění z tělesné výchovy, 

slovní hodnocení atd. Celkový vývoj by byl mnohem lepší, kdyby začali spolupracovat 

dříve. Nicméně v současné době je spolupráce na velmi dobré úrovni. Záleží na aktuální 

potřebě, ale pravidelně probíhá písemná i ústní komunikace především s asistentkou 

pedagoga. Díky tomu dívka dělá velké pokroky. Ve škole ovšem slovně nekomunikuje, 
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takže rozvoj jazykových kompetencí v rámci školy není možný. V současné době 

reaguje pouze pohledem nebo například na pochvalu úsměvem. Při rozdávání 

vysvědčení dokonce opětovala podání ruky. Různé intervenční techniky jsou 

bezpředmětné. Učitelka se pokoušela o rozvoj specifických dovedností a poznávacích 

funkcí, ale všechny činnosti byly bez zpětné vazby. Nácvik sebeobsluhy není potřebný. 

Nicméně během 8. ročníku i přes velkou snahu rodičů působila zanedbaně, nečesala se a 

nepečovala o svůj vzhled. Nyní se situace zlepšila a chodí upravená. Ze strany učitelů 

docházelo k usměrňování nevhodných projevů jejího chování. Problémy se začaly 

vyskytovat především v hodinách, kde se pracovalo v menších skupinách. Špatně 

snášela přímý kontakt, začala odcházet ze školy, nebo naopak stála nehybně na jednom 

místě a nechtěla se hnout. Pracovníci školy se snažili situaci řešit, zamezit odchodům ze 

školy, a především předejít hrozícímu nebezpečí. Situace byla vyřešena uvolněním 

z hodiny tělesné výchovy a vaření a nejezdila na školu v přírodě, ani na jednodenní 

výlety. V současné době ji na jednodenních akcích doprovází asistentka pedagoga. 

Učitelům je poskytována metodická podpora ze strany školního poradenského 

pracoviště, školního poradenského zařízení a především od pracovnice z Národního 

ústavu pro autismus, z.ú. 

Při výuce nepotřebuje speciální učebnice, učební pomůcky ani pomocné 

přehledy, pouze ke všem předmětům má navíc pracovní sešity.  

Jsou u ní respektována specifika vycházející z úpravy rozsahu a obsahu učiva. 

Dívka sice pracuje dle potřeby a momentální situace, ale základní učivo zvládá dobře. 

Velice jí pomáhá paní asistentka, s kterou procvičují potřebné učivo o volné hodině, 

když je uvolněna z hodiny tělesné výchovy a vaření.  

V minulém školním roce ji nebylo možné hodnotit známkami, protože ve škole 

vůbec nepracovala. Byla hodnocena slovně na základě domácí práce. V současné době 

začala ve škole alespoň písemně pracovat, tak je opět hodnocena známkami jako ostatní 

spolužáci.  

Individuální domácí práce je nezbytná. Pravidelně a intenzivně se jí věnují oba 

rodiče. Minulý školní rok ve škole pouze seděla a poslouchala učitele a veškeré práce a 

úkoly vypracovávala doma. Dnes s vypracováním úkolů, procvičování látky rodičům 

velmi pomáhá asistentka pedagoga.  
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Léčebná režimová opatření ani reedukační a socializační pobyty nejsou 

potřebné. Škola i rodiče intenzivně spolupracují s Národním ústavem pro autismus, z.ú. 

Pracovníci se účastí schůzek s rodiči, provádí náhledy v hodinách a dochází 

k pravidelnému vyhodnocení vývoje, popřípadě k úpravě či návrhům dalších opatření. 

Pracovníci, konkrétně až psycholožka, hráli důležitou roli, protože přiměli rodiče ke 

spolupráci, a aby problémy s komunikací začali řešit. Společně s třídní učitelkou se 

snažili o posilování sluchové a zrakové percepce, o rozvoj myšlenkových operací a 

jazykových kompetencí, ale bez odezvy. Dívka docházela k psychiatrovi.  

Je dbáno, aby optimismus a důvěra panovaly po celou dobu vyučování. K 

podpoře pozitivního klimatu ve třídě přispívají třídnické hodiny a neformální setkání na 

akcích mimo školu. Nicméně v 6. třídě poměrně dost žáků odešlo na gymnázia a přišli 

noví. Ti nechápali situaci a nevěděli, co se děje, protože rodiče nesouhlasili s tím, aby s 

nimi kdokoliv otevřeně mluvil o problémech, které má žákyně s komunikací, což 

vyvolávalo mnohé konflikty a nechtěně ji dostávali do nepříjemných situací. Nyní je 

situace o trochu lepší, během hodiny pozoruje své spolužáky, usměje se na ně, směje se 

jejich vtipům, ale podívá se při tom z okna, aby to nikdo neviděl. Spolužáci se k ní 

chovají hezky, dokonce jedna velmi empatická spolužačka se s ní snaží od začátku 

školního roku komunikovat, snaží se s ní sdružit a vyvolat jakoukoliv reakci.  

Ve škole je relaxační prostor tzv. „nebe“, kde si mohou žáci popovídat s paní 

metodičkou prevence, popřípadě si odpočinout, ale žákyně toto místo moc nevyužívá.  

 

ŽÁK G 

Chlapec, 12 let, 5. ročník ZŠ, 3. stupeň podpůrných opatření, vývojová dysfázie, 

vývojová dyspraxie, lehký stupeň dysgrafie. 

Rodinná situace 

Žije s oběma rodiči a mladší zdravou sestrou. Rodiče ho vedou k samostatnosti.  

Osobní informace 

Měl odklad školní docházky. Je sociálně zdatný, laskavý, vstřícný, ale spíše 

uzavřený a samotářský. Pravidelně navštěvuje kroužek vaření a mimo školu chodí na 
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pohybové hry. Ve škole má problémy s českým a anglickým jazykem. Čte hezky, ale 

píše s obrovskou námahou. Letos má novou paní učitelku, se kterou se velice dobře 

skamarádil. Také okolí a spolužáci se snaží žákovi pomoci, podporují ho a věří, že 

zvládne i druhý stupeň. 

Podpůrná opatření 

Má časovou úpravu výuky. Potřebuje více času na vypracování úkolu a 

následnou kontrolu. Jsou u něj omezeny úkoly s časovým limitem a je zkrácen rozsah 

práce. Je mu umožněno práci rozdělit do několika částí a vypracovávat je postupně. Ve 

třídě ani mimo třídu konkrétně pro něj není zřízené další pracovní místo. Pouze vzadu 

ve třídě je relaxační koberec, který slouží k odpočinku, ale nevyužívá ho – k relaxaci ani 

k práci. Při výuce je aplikováno i speciální prostorové uspořádání výuky, protože nerad 

využívá jiného rozmístění ve třídě a jakékoliv úpravy. Ve třídě je celkem 23 žáků, 

z toho jsou další čtyři žáci integrovaní. Sedí s asistentem pedagoga v zadní lavici, kde 

mají dostatečné soukromí na práci.  

Způsob výuky je adekvátní pedagogické situaci a je plně přizpůsobený žákovým 

potřebám. Má na rozdíl od ostatních spolužáků zkrácené úkoly, jsou mu zadávány co 

nejjednodušeji a výklad s procvičováním jsou prodlouženy. Do výuky jsou zařazovány 

uvolňovací cvičení před psaním i během něho. Zadávané úkoly jsou přiměřené a cílené 

na jeho oslabené oblasti, využívány jsou různé formy diktátu a asistentka pedagoga dbá 

na zapisování diakritiky zároveň s písmem. Je veden k vyhledávání a korekci chyb ve 

vlastním projevu s odůvodněním. V rámci výuky je zohledněna snížená kvalita 

grafického projevu, která se nejvíce projevuje v úpravě sešitů a během rýsování. Při 

práci je kladen důraz na použití vhodných psacích pomůcek a na správný úchop psacího 

náčiní. Při čtení si žák ukazuje prstem a význam obtížných slov se vysvětluje před 

vlastním čtením. Jsou využívány různé techniky čtení, korekce hlasitosti čtení a ověřuje 

se porozumění textu. Je omezeno hlasité čtení před třídou. Žákovi je poskytována 

pomoc s orientací v úkolu. Asistentka pedagoga mu dává návodné otázky, vysvětluje 

význam termínů, dopomáhá v nalezení prvního kroku, popřípadě přidává pomocné 

kroky, zjednodušuje zápisy, barevně zvýrazňuje důležité pojmy a radí s pomocnými 

výpočty. Má velmi pečlivě a podrobně vypracován individuální vzdělávací plán 

s ohledem na své potřeby. Mezi předměty, jejichž výuka je realizována dle IVP, patří 
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český jazyk, cizí jazyk, matematika, informatika, člověk a jeho svět a výchovy 

(výtvarná výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti a hudební výchova). Na 

vytvoření plánu se podílel speciální pedagog a třídní učitelka, kteří vycházeli 

z doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Také spolupráce s rodinou byla 

výborná. Ve výuce je přítomen asistent pedagoga na 20 hodin týdně. Celkem má žák 

dvě asistentky, s jednou pracuje již několik let, druhá mu pomáhá od letošního školního 

roku. Asistentky se pravidelně střídají, dva a tři dny v týdnu dle své pracovní doby. 

Strukturalizace výuky je potřebná. Žák má přesně stanovený rozvrh, kde je přesně 

specifikováno, který předmět kdy a v kolik hodin bude. Zároveň je přesně stanoveno, 

kdy je individuální a skupinová práce, kdy se píše diktát atd. Rozvrh je umístěn na 

viditelném místě. Do výuky je poměrně často zařazováno kooperativní učení, které 

přispívá k přátelským vztahům v třídním kolektivu, k rozvíjení diskuze, spolupráci a 

vzájemnému naslouchání. Celkově je podporováno respektování každého jednotlivce, 

jeho tempo, úroveň, vědomosti a záliby. Nicméně chlapec nerad pracuje ve skupině, 

velmi často nechce pracovat ani ve dvojici a spíše se drží asistentky pedagoga. Jeho 

motivace je zesílena především pozitivním přístupem a pozitivním hodnocením. Častěji 

je stimulován vyprávěním osobního charakteru a bývá využíván individuální rozhovor. 

Chlapec zve paní učitelku na své volnočasové aktivity a její přítomnost je pro něj 

podporující. Dbá se na to, aby žáci aktivně přijímali informace. Společně, ale i 

samostatně řeší problémy, diskutují o nich a snaží se věci pochopit do důsledku. Jsou 

tolerovány různé názory a žáci se mohou svobodně vyjádřit. Během hodiny se zapojují 

různé hry, dramatizace a dochází k vzájemné výměně nápadů. Vyučující respektují 

žákův styl učení. Vždy má snížený objem učiva, kratší text, méně úkolů, lehčí variantu. 

Používá formu písma, která mu vyhovuje, někdy využívá počítač k procvičování učiva. 

V písemných pracích místo diktátů dostává doplňování, popřípadě píše každou druhou 

větu nebo kroužkuje správné možnosti apod. Má možnost písemného i ústního projevu, 

záleží na jeho individuální potřebě. O hodinách dochází ke střídání různých činností a 

mají přestávky mezi činnostmi. Prevenci únavy a podporu koncentrace pozornosti 

představují také názorné pomůcky, kopírované materiály, zábavná cvičení, kladení 

otázek k učivu, výukové materiály, interaktivní tabule a různé soutěže. Chlapec rád 

soutěží, zejména v matematice. Kontrola pochopení učiva probíhá různými formami. 

Používají se běžné písemné i ústní kontroly, jako jsou písemné práce, diktáty, 
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doplňovací cvičení, individuální ústní zkoušení, ústní zkoušení u tabule, referáty, 

prezentace, vedení portfolia či za pomoci počítače.  

S chlapcem, asistentem pedagoga, speciální pedagožkou a rodinou je opravdu 

výjimečná spolupráce. S rodinou probíhá e-mailová komunikace ohledně úkolů. 

Zákonný zástupce, ve většině případů matka, se účastní pravidelných setkání s třídní 

učitelkou i ostatními učiteli dle potřeby. Matka velice dobře spolupracuje a velmi často 

komunikuje se školním poradenským pracovištěm. Spolupráce je výborná, domlouvají 

se prostřednictvím e-mailů, osobních setkání a telefonických rozhovorů. Vztahy jsou 

velmi dobré a přispívají k vytvoření takových podmínek pro žáka, které odpovídají jeho 

vzdělávacím potřebám a přispívají k co nejefektivnějšímu vzdělávání. Paní učitelka 

podporuje rozvoj jazykových kompetencí v rámci všech jazykových rovin. Zapojuje 

různé hry, obrázky a často si individuálně povídají. V rámci vyučovacího procesu jsou 

uplatňovány i expresivními metody, a to dramaterapie a muzikoterapie. Rozvoj 

specifických dovedností a poznávacích funkcí probíhá v rámci předmětu speciálně 

pedagogické péče, kde se mu věnuje speciální pedagožka v rozsahu dvou hodin týdně 

dle pravidelného rozvrhu. Žák je samostatný, takže nácvik sebeobsluhy či sociálního 

chování není potřeba, velmi dobře je ovládá. Pedagogům je pravidelně poskytována 

metodická podpora ze strany školského poradenského zařízení a školního poradenského 

pracoviště.  

Ve výuce má k dispozici speciální učebnice, slovníky, čítanky, pracovní listy, 

alternativní učebnice, které odpovídají jeho aktuální čtenářské úrovni. Texty jsou kratší, 

jednodušší, s více obrázky a písmo je zvětšené. Při čtení má k ruce např. čtecí okénko a 

záložku s výřezem. Při hodinách jsou nejvíce využívány názorné pomůcky, různé 

pomocné obrázky, jednoduché přehledy učiva, kartičky, tabulky s pravidly, grafy, 

číselná osa, vzorečky, ergonomické psací potřeby a didaktické hry. Při matematice má 

také podložku a čtverečkový papír pro zápis víceciferných čísel nebo pro počítání pod 

sebou. Při hodinách jsou používány pomůcky pro rozvoj řeči, myšlení, paměti, 

pozornosti a pomůcky pro podporu sluchové percepce. Má k dispozici také přehledy 

gramatiky, pomocné linky v sešitech a podložky na psaní. Při výuce se dále uplatní 

bzučák, mačkací tabulka, hmatové pomůcky, názorné pomůcky, počítačové výukové 

programy a kalkulačka. Potřebné jsou i různé návody ke grafickému či barevnému 

označení údajů ve slovních úlohách. 
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 Při výuce jsou respektována osobní specifika, měl odklad školní docházky, ale 

rozložení učiva není nutné. Konkrétní očekávané výstupy v plné výši odpovídají 

standardizovaným výstupům RVP a obsah vzdělávání je beze změn. Nicméně podávané 

informace jsou zadávány co nejjednodušeji a výklad je časově prodloužen. Po žákovi 

není vyžadována znalost složitější látky. Jsou po něm vyžadovány pouze základní 

znalosti učiva, znalost základních operací a gramatických pravidel v 

hlavních předmětech.  

Hodnocení vychází ze zjištěných specifik. Je tolerováno nižší pracovní tempo a 

nehodnotí se specifická chybovost. Ve volném psaní (slohu) nejsou hodnoceny 

gramatické chyby, ale hodnocení je zaměřeno na obsahovou stránku. Při čtení se 

promíjejí časté chyby a v rýsování jsou tolerovány nepřesnosti a kvalita provedení. Ve 

všech předmětech se hodnotí pouze ta část, kterou stihne, do hodnocení je zahrnut i 

postup řešení a dílčí kroky. Často píše prověrky z předem avizovaného učiva. V testech 

z dějin, vlastivědy a přírodovědy má možnost své odpovědi doplnit ústně nebo je mu 

dáván test s uzavřenými otázkami, kde pouze kroužkuje správnou variantu. Při 

hodnocení jsou využívány různé formy hodnocení, jejich kritéria respektují jeho 

charakter a umožňují mu dosahovat osobního pokroku, což je pro něj výrazně 

motivující. Žák preferuje slovní hodnocení. Nejčastěji bývá klasifikován známkou, 

procentuálně, bodovým ohodnocením či piktogramy. Na vysvědčení byl hodnocen 

známkami, které jsou doplněny slovním hodnocením.  

Žákovi se doma intenzivně věnují oba rodiče a pravidelně s ním procvičují vše, 

co je potřeba. Paní učitelka mu umožňuje nácvik čtení textu, kterému se budou další den 

věnovat. Dále mu dopomáhá při výběru doplňkové četby, doporučuje různé texty na 

procvičování, různé cvičebnice, výukové počítačové programy atd. Žák navštěvuje 

školní klub, kde se věnují zájmové činnosti, ale i přípravě na výuku apod. Má možnost 

individuálního doučování a pomoci s nezvládnutou látkou v době konzultačních hodin. 

U žáka nejsou potřebná žádná léčebná režimová opatření. Škola je v častém 

kontaktu s pedagogicko-psychologickou poradnou a probíhá intenzivní spolupráce, kde 

si vzájemně vychází vstříc a skvěle se domluví na využívaných technikách, metodách a 

postupech při výuce. Pracovnice chodí pravidelně jednou měsíčně na konzultace, 

popřípadě žáci docházejí k ní. Ve škole žák využívá pedagogické a psychologické 
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služby a mimo školu chodí ke klinické logopedce, která provádí logopedickou 

intervenci. 

Učitelka především v rámci třídnických hodin i pomocí externích pracovníků 

podporuje pozitivní atmosféru ve třídě. K podpoře fungování třídy jako týmu a k 

sociokulturní adaptaci v kolektivu přispívá i pravidelná změna uspořádání zasedacího 

pořádku z důvodů upevnění vzájemných vztahů ve třídě během školního roku.  

Ve škole je upravené pracovní prostředí, které není konkrétně vytvořené pro 

daného žáka, ale mají ho k dispozici i jiní žáci školy. 

 

ŽÁK H 

 Dívka, 9 let, 3. ročník ZŠ, 3. stupeň podpůrných opatření, vývojová dysfázie. 

Rodinná situace 

Žákyně vyrůstá s otcem i matkou. Vlastní sourozence nemá, ale otec má z 

prvního manželství dvě dospělé děti.  

Osobní informace a průběh školní docházky 

Dívce byla diagnostikována vývojová dysfázie již v předškolním věku a 

zahájena intenzivní speciálně pedagogická náprava, rehabilitace a ortoptika. Na počátku 

školní docházky zde ještě figurovala diagnóza elektivního mutismu, ale nyní již dívka 

komunikuje se všemi. Chodí do družiny a na kroužek tanečků. Má velmi dobré pracovní 

návyky, ale je méně sociálně zdatná a někdy působí dojmem, že je nepozorná. Nicméně 

podstatou je spíše její problém v porozumění, rozklíčování instrukcí a postupu. 

Aktuálně je její situace komplikována pohybovými potížemi, především koordinací 

pohybů a rovnováhou.  

Podpůrná opatření 

Dívka potřebuje více času na práci, případně dochází ke krácení práce ve 

prospěch kvality. Žákyně má značné problémy s písemným projevem, zejména 

s diakritikou, vynecháváním písmen, případně píše slova tak, jak je vyslovuje. Při práci 

s textem, především při psaní diktátu, než dané slovo napíše, pracuje i se správnou 

artikulací, slovo si nejdříve vyhláskuje, nebo alespoň vyslabikuje. Pro kontrolu si často 
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píše počet písmen, které má dané slovo mít. Dívka potřebuje kratší přestávky při 

vypracovávání úkolů i během vyučování. Vyhovuje jí krátce se projít, protáhnout, 

položit si hlavu na lavici nebo udělat pár dřepů. Co se týká počtu žáků, jedná se o velmi 

početnou třídu. Do třídy chodí celkem 28 žáků. Do třídy chodí ještě další 2 žáci 

s podpůrnými opatřeními. Dívka sedí v poslední lavici. Je tím podporována větší 

soustředěnost ve výuce, protože jinak má tendenci se stále otáčet nebo brát ostatním 

spolužákům věci z lavice. Tato pozice je také lépe přístupná pro asistentku pedagoga a 

vzadu ve třídě je malý relaxační koberec, k němuž má z tohoto místa blízko. Dívka byla 

měsíc hospitalizována ve Fakultní nemocnici Motol, takže docházelo ke vzdělávání 

tam.  

Dívky vyjadřovací i pracovní tempo je na rozdíl od ostatních žáků výrazně 

zpomalené, a proto učitelé přizpůsobují svou výuku jejím vzdělávacím potřebám. 

Učitelé zohledňují delší čas na slovní vyjádření, protože jinak raději řekne „nevím“, i 

když zná odpověď. Přiměřené je i množství písemných úkolů. Učitelka zadává vždy 

kratší, jasně ohraničené úkoly a dbá na jejich dokončení. Ve všech předmětech, kde jsou 

písemné záznamy, zejména v českém jazyce a matematice, je využívána práce s chybou. 

Pomocí systému koleček dívka sama musí kontrolovat text. Počet koleček značí počet 

chyb na řádce či ve slově, které má hledat. Při výuce je nezbytné u žákyně důsledně 

opakovat pravidla pro práci ve třídě, pozitivně motivovat splnění úkolu a jednoznačně 

rozlišit, kdy se pracuje a kdy je čas na odpočinek. Při individuální práci je zohledněna 

také komunikace. Mluví pomaleji, výslovnost ještě není v pořádku a stále má problémy 

se sykavkami, měkčením a hláskami L, R, Ř. Od první třídy má individuální vzdělávací 

plán, na jehož vypracování se podílel třídní učitel, rodiče, asistent pedagoga, pracovnice 

z SPC, školní speciální pedagog a učitelé dalších předmětů, kteří ve třídě učí například 

anglický jazyk a počítačovou technologii. Plán bývá vyhodnocován jedenkrát ročně, ale 

v průběhu školního roku, přibližně jednou za 3 měsíce probíhají týmová setkání s těmi, 

kdo se podíleli na jeho vytvoření, a jsou konzultovány její vzdělávací potřeby. Celková 

spolupráce na IVP byla dobrá a rodina se vším souhlasila, pouze třídní učitelka někdy 

váhá, zda by pro dívku nebyla lepší speciální škola, a učitelka angličtiny zase 

přisuzovala její projevy spíše neposlušnosti a lenosti. Při výuce, zejména na český a 

anglický jazyk, je u ní přítomna asistentka pedagoga. Od začátku 3. třídy se ukázalo 

jako nezbytné využít podporu asistenta pedagoga, pokud má zůstat na běžné základní 



70 

 

škole. Pokud má přiměřenou podporu učitele a asistenta, pracuje v rámci svých 

možností dobře. U dívky není časová vizualizace až tak potřeba, ale je nezbytná 

dopomoc s uspořádáním pracovního místa, především s pořádkem a rozložením 

pracovních pomůcek na lavici. Pro prevenci únavy učitelka střídá během vyučování 

činnosti, kombinuje samostatnou práci a práci ve skupinách, ale celkově k aktivaci 

pozornosti a soustředěnosti spíše dochází ze strany asistentky pedagoga. Ta ukazuje 

prstem na vypracovávaný úkol, popřípadě polechtá dívku na rameni, nebo využívá 

aktivační kartu s obrázkem či slovem. Asistentka ji vrací k činnosti, podporuje 

k samostatnosti a upozorňuje výrazy jako: pozor; opatrně; podívej se ještě jednou; zkus 

znovu; teď se soustřeď; zopakuj mi, čím teď začneš; jak budeš pokračovat; ještě to není 

celé; co teď uděláš. U dívky je nezbytná podpora motivace, která probíhá spojováním 

s reálným životem. Častěji jí bývá vysvětlováno, proč to dělají, k čemu jí to bude dobré 

atd. Pedagogové celkově využívají více pozitivní zpětné vazby k povzbuzení a ocenění 

snahy, když se soustředí a pracuje, aby věděla, že toto po ní chtějí, protože má někdy 

tendenci dělat si, co chce. Nicméně je potřeba také určité přísnosti a důslednosti. 

Osvědčuje se také „laskavá důslednost“, sdělení, že výkon očekáváme a že má 

„zapnout“. U dívky je nezbytné ve výuce opakovat v maximální možné míře, pomoci si 

přes názorné obrázky a haptiku. Je nutné ji instruovat v krátkých větách a v pomalejším 

tempu. Popřípadě, pokud je pro ni instrukce příliš složitá, asistentka ji rozčlení na menší 

úkoly. Nezbytné je i častější ověřování, zdali porozuměla instrukci. Když je ve třídě 

přítomna asistentka, je to především její práce. Pokud je ve třídě pouze učitelka, sama se 

doptává, popřípadě svou instrukci zopakuje či názorně ukáže, nebo jinak přeformuluje. 

Kontrolu pochopeného učiva dělá také učitelka, ale v menší frekvenci. V anglickém 

jazyce je upřednostňováno ústní dozkoušení, kdy si ostatní žáci opravují navzájem svoje 

práce a dívka se nechá učitelkou ústně dozkoušet z toho, co žáci psali jako diktát.  

Spolupráce a vzájemné vztahy rodiny a školy jsou perfektní. Rodiče pravidelně 

komunikují se školním speciálním pedagogem, s kterým si volají, píšou e-maily a 

vzájemně se informují. Se školou komunikuje převážně matka, ale otec ji občas 

zastoupí. Nicméně na jejím podporování se doma podílejí oba. Celkově se jí hodně 

věnují, hrají různé deskové a karetní hry. Dívka jedenkrát týdně dochází na předmět 

speciálně pedagogické péče. Školní speciální pedagog dbá na rozvoji všech jazykových 

rovin a dochází i k posilování především sluchové percepce. Práce je také zaměřena na 
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zrakovou percepci, rozvoj myšlenkových operací, trénink paměti a nácvik orientace 

v čase a v prostoru. U žákyně je dbáno také na rozvoj matematických představ, 

procvičování verbálních matematických pojmů a pochopení slovních úloh. K nácviku a 

upevnění sociálního chování je využívána dramaterapie – např. ve dvojicích hrají role. 

Někdy totiž spolužáky adresuje nevhodným způsobem, popřípadě zareaguje 

neadekvátně, např. střihne spolužačce nůžkami do tašky, nevhodně zatahá, shodí věci 

atd. Mimo školu žákyně dochází na fyzioterapii, kde se snaží eliminovat problémy s 

koordinací pohybů a rovnováhou. Má také obtíže s oblékáním, uspořádáním věcí do 

skříňky či na lavici a potřebuje na činnosti více času než ostatní spolužáci. Pedagogové 

se snaží nedělat věci za ni, případně jen v nezbytné míře, když už je opravdu unavená, 

ale spíše je více povzbuzována k činnosti. Dále se snaží korigovat její nesprávné a 

nevhodné chování. Dochází k důslednému pojmenování toho, co je na chování 

nevhodné. Často dochází ke zprostředkování, jak její chování vnímají ostatní žáci. 

Pedagogové se snaží dívce radit, co by mohla udělat jinak, a pochválit za vhodné 

chování. Platí na ni jasné vymezení, vážný a důrazný tón hlasu a povzbuzení, že to umí 

udělat jinak. Ve škole je pedagogům poskytována průběžná metodická podpora, nyní se 

například chystá přednáška speciálního pedagoga pro všechny pedagogy školy o 

vývojové dysfázii. Školní speciální pedagog také občas chodí na náslech do třídy a na 

základě toho je směřována potřebná metodická intervence k pedagogům. Ta se směrem 

k asistentce pedagoga či k učitelce anglického jazyka týká především vhodných metod a 

přístupů. S třídní učitelkou spíše dochází k poskytnutí vzájemné zpětné vazby o práci ve 

třídě. U žákyně není potřebná komunikace prostřednictvím podporující a alternativní 

komunikace. Nicméně dívka dobře reaguje na spojování slov s pohybem. Matka doma 

vymyslela pohybový znak na každé vyjmenované slovo. Dané znaky v nejbližší době 

natočí na video, aby je mohli používat i ve škole.  

Dívka hodně pracuje s programem Včelka. Při hodinách má k dispozici velké 

množství přehledů, pracovních sešitů. Občas také využívá audioknihy jako alternativu 

k povinné četbě, ale i tak čte celkem obstojně. Dále si půjčuje různé pomůcky, hry 

z SPC, které využívá v době výuky, popřípadě ve školní družině. 

 U žákyně jsou respektována specifika ovlivňující úpravy rozsahu a obsahu 

učiva. Pedagogové se více zaměřují na procvičení a pochopení základních pojmů, které 

se v jednotlivých předmětech často objevují a opakují. Je zapotřebí rozvolnění 
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výukových celků dle aktuální úrovně poznávání. Celkově potřebuje delší čas na zácvik, 

automatizaci učiva a učivo je nutné neustále opakovat. Měla odklad školní docházky a 

celkové úpravy obsahu jsou znatelné. Nicméně i když nedosahuje takových výkonů 

jako její spolužáci, individuální pokrok znát je. 

U žákyně je respektována individualizace hodnocení dle jejich schopností a 

výkonu. Paní učitelka používá různé formy hodnocení testů. Při hodnocení práce 

používá komentovanou známku, smajlíky, zlaté jedničky, jedničky s podtržítkem, když 

se nedaří, tak pouze podpis či krátký komentář, na co si má dát pozor a co zlepšit. 

Dostává však již známky v široké škále. Občasná trojka reflektuje, když se dívka přes 

vedení a upozornění dospělého nesnaží o dobrý výkon. Záleží na situaci, ale učitelka 

občas špatné známky používá spíše jako motivační, popřípadě informační charakter, co 

dívka skutečně ovládá. Matce se ovšem někdy zdá hodnocení učitelů přísné, někdy 

možná příliš řeší hodnotu známek. Z jejího pohledu by spíše potřebovala větší ujištění 

od učitelů, že vědí, že se snaží pracovat, a že oceňují např. její práci doma, kde dodělává 

mnohá cvičení. Nicméně preferované hodnocení i na vysvědčení jsou známky, zatím s 

tím rodina souhlasí, ale není vyloučeno, že později bude hodnocení částečně slovní. S 

přihlédnutím k individuálním kritériím měla na vysvědčení několik dvojek. 

V domácím prostředí probíhá velmi systematická příprava na výuku, na které se 

podílejí především rodiče. Matka spíše dbá na jazykové věci a otec na matematické. 

K přípravě využívají i různé společenské hry a k procvičování anglického jazyka mají 

např. k dispozici i učitelské CD. Další doučování by pro dívku nebylo vhodné z důvodu 

rizika přetížení a přehnané péče mnoha odborníků a rodiny.  

Ve škole je aktuálně kladen větší důraz na bezpečnost, např. při chůzi ze schodů, 

z důvodu problému s rovnováhou a zvýšeného rizika pádu. Je nutné respektovat osobní 

tempo při přesunu na plavání, při převlékání atd. Je jí poskytována pedagogická i 

psychologická podpora ze strany školního poradenského pracoviště, ale i ze strany 

speciálně pedagogického centra. Pracovnice SPC společně se školním speciálním 

pedagogem a dalšími pedagogy či rodiči se účastní čtvrtletních schůzek, na kterých 

dochází k vzájemnému tvůrčímu ladění. Dívka dále dochází na logopedii do SPC, kde 

aktuálně řeší výslovnost. Školní speciální pedagog je v častém kontaktu s pracovnicí 



73 

 

z SPC, protože pak při hodinách speciálně pedagogické péče navazují na práci z SPC a 

dané věci procvičují a zautomatizují.  

Pedagogové se snaží podporovat pozitivní klima ve třídě a fungování třídy jako 

týmu. Dívka se snaží ostatní kontaktovat skrze figurky, které si nosí, někdy je úspěšná, 

jindy ne. Složení třídy je dobré, spolužáci si nezištně pomáhají. Někdy se však stává, že 

žákyni nechtějí do skupiny, především v soutěživých aktivitách. Ke zlepšování 

vzájemných vztahů přispívají jednodenní výlety, projektové dny a různé akce pořádané 

školou nebo v rámci třídy. Vhodné jsou různé skupinové práce nebo práce ve dvojicích. 

Dívka má ve škole pouze jednu kamarádku, na kterou je někdy až příliš orientována. 

Chtěla by mít více kamarádů, ale i přes snahu vést spolužáky k přijetí její odlišnosti se 

někdy od ní emočně odtahují, je pro ně náročnější s ní držet reciproční rozhovor. 

Úprava pracovního prostředí není příliš potřeba, jen v tělocvičně je velmi špatná 

akustika, takže tam je velmi ztížené porozumění, ale během léta by mělo dojít 

k úpravám. 

 

ŽÁK CH 

Dívka, 11 let, 5. ročník ZŠ, 3. stupeň podpůrných opatření, vývojová dysfázie. 

Rodinná situace 

Žákyně vyrůstá s matkou i otcem, má dva zdravé sourozence a odpoledne se jí 

často věnují prarodiče.  

Osobní informace a průběh školní docházky 

Dívka je velice snaživá, i přes svou lítostivou a tichou povahu je velmi přátelská 

a optimistická. Je milá, kde může, tam ochotně pomáhá a nebrání se žádné činnosti. 

Dívka měla odklad školní docházky a v současné době má pouze minimální absence. 

Účastní se všech společných akcí pořádaných ve škole, ale i mimo školu. Jezdí na školu 

v přírodě, účastnila se lyžařského výcviku, ráda navštěvuje divadla a jiné kulturní akce. 

Ve svém volném čase hraje basketbal a tančí street dance. 
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Podpůrná opatření  

U dívky je nutné respektovat pomalejší pracovní tempo a prodloužit čas na 

vypracování úkolů. Během přestávek využívá relaxační koberec či pytel, ale o hodině 

již nejsou potřeba. Pokud během vyučování potřebuje přestávky, vyhovuje jí se jít spíše 

krátce projít, podívat se mimo třídu na chodbu nebo do kabinetu. K odreagování také 

využívá různé stolní hry či pomůcky. Ve třídě je celkově třicet žáků a není zde klasické 

uspořádání lavic. Lavice jsou uspořádány k sobě do skupinek z důvodu upevnění 

vzájemných vztahů. Dívka sedí v blízkosti asistentky pedagoga, při individuální práci 

mohou využívat lavici v rohu třídy a koberec, ten především na práci s pomůckami. 

Způsob výuky je adekvátní pedagogické situaci. Ve výuce jsou respektovány 

problémy s komunikací a výslovností několika hlásek. Celkově má slabší výbavnost 

slov a menší jak pasivní, tak aktivní slovní zásobu. Některé problémy jsou způsobené 

silou hlasu. Hlas má slabý, tichý a při nervozitě značně zadrhává. Má problémy 

s výslovností náročných slov, učitelka některá zkomolená slova vysloví za ni. Žákyně 

má na práci dostatek času, případně je snížen počet otázek či zkrácen vypracovávaný 

text. Při práci s textem je nezbytná spolupráce asistentky pedagoga. Dále má problémy s 

orientací v textu. Slova nečte „okem“, ale musí je číst stále po písmenkách či zavřených 

slabikách. V různých předmětech jsou krácené texty. Především v hodinách českého 

jazyka jsou diktáty nahrazovány doplňovačkami, nebo jí asistentka pedagoga diktuje 

pouze krátké věty či slova. Při výuce je respektována potřeba slovního doprovodu, kdy 

jí delší cvičení či náročná slova spíše individuálně předčítá asistentka pedagoga, 

popřípadě třídní učitelka. Od první do čtvrté třídy měla individuální vzdělávací plán, ale 

letos poprvé už nemá. Plán byl tvořen na český a anglický jazyk, matematiku, 

informatiku a na předmět člověk a jeho svět. Na jeho vytvoření spolupracovala 

asistentka pedagoga, učitel anglického jazyka, výchovný poradce a samozřejmě třídní 

učitelka a rodiče. Žákyně má asistenta pedagoga na dvacet hodin přímé práce a deset 

nepřímé. Při hodinách učitelka nepravidelně střída různé formy a metody učení, 

s přihlédnutím k potřebám a aktuální situaci ve třídě. Žákyně se přirozeně zapojuje do 

práce ve dvojici, ve skupinách a je spolužáky přijímána. Během vyučování jsou 

využívány metody aktivního učení a aktivity na zvýšení motivace. Především asistentka 

pedagoga dívku povzbuzuje, kontroluje její zaměřenost, ujišťuje ji o správném postupu, 

hlídá její soustředěnost, vrací k tématu a vede k samostatnosti. Vzhledem k 
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přizpůsobení výuky jejímu styly učení žákyně již udělala velký pokrok, díky čemuž se 

zvýšilo i její sebevědomí. Je u ní podporována koncentrace pozornosti tím, že je během 

hodiny úkolována například mazáním tabule či rozdáváním sešitů, pracovních listů nebo 

testů. Hodina bývá také zpestřována prací na interaktivní tabuli. Kontrola pochopení 

osvojovaného učiva probíhá průběžně, během hodiny i po ní, a je využívána jak 

písemná, tak ústní forma. Při zkoušení žákyně často pouze diktuje odpovědi a asistentka 

pedagoga je zapisuje. Ověřování pochopení zadání úkolu či slovní úlohy většinou 

průběžně provádí asistentka pedagoga. Ta také vysvětluje nepochopené zadání úkolu či 

slovní úlohy, zadání znovu předčítá a názorně kreslí.  

Spolupráce rodiny a pedagogů je pravidelná a lze ji hodnotit kladně. Vzájemné 

vztahy jsou přátelské a především matka je v úzkém kontaktu s asistentkou pedagoga a 

třídní učitelkou, která je zároveň výchovnou poradkyní. Rozvoj jazykových kompetencí 

nyní u dívky není rozvíjen, podporující a alternativní komunikace ve výuce není 

potřeba. Dívka se domluví a spolužáci i pedagogové jí rozumí. Pravidelně dochází na 

předmět speciálně pedagogické péče jedenkrát týdně. V rámci předmětu jsou využívány 

techniky na podporu vnímání, jsou rozvíjeny myšlenkové operace a trénink paměti. 

Nácvik sebeobsluhy, sociálního chování či zvládání náročného chování není potřebný. 

Směrem k pedagogům není prováděna konkrétní metodická intervence.  

Dívka především v předmětu speciálně pedagogické péče má speciální 

učebnice. V ostatních předmětech, především v matematice, českém a anglickém 

jazyce, má k dispozici různé názorné pomůcky, z domova připravené přehledy, 

popřípadě od asistentky pedagoga vyrobené pomocné tabulky. V anglickém jazyce 

může používat učebnice a slovník i při zkoušení a v českém jazyce využívá bzučák. 

Dívka na rozdíl od ostatních spolužáků občas nahrazuje povinnou četbu audioknihami, 

filmy či divadlem.  

U dívky jsou respektována její specifika, ale úprava rozsahu a obsahu učiva není 

potřeba. Do výuky je navíc zařazen předmět speciálně pedagogické péče. Bývá potřebné 

využít více srozumitelných příkladů, zvolnit tempo výkladu či výklad prodloužit. Měla 

odklad a před zahájením povinné školní docházky navštěvovala přípravnou třídu. 

Potřebné informace jsou podávány přiměřeným tempem, je zvýšený počet opakování 

informací a nezbytné je také jasné shrnutí.  
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Žákyně je hodnocena dle jejích schopností. První dva roky formou slovního 

hodnocení, ale nyní je hodnocena běžně známkami. Na vysvědčení má několik dvojek, 

ale převážně jedničky. Když se jí práce nepovede, učitelka pouze napíše počet chyb, 

popřípadě hodnotí pomocí razítka nebo smajlíky. 

Dívka se připravuje na vyučování doma za pomoci rodičů, nicméně je dle 

potřeby individuálně doučována třídní učitelkou či asistentkou pedagoga.  

U dívky není využívána spolupráce s různými neziskovými organizacemi, 

režimová opatření, ani se neúčastní reedukačních léčebných a socializačních pobytů. 

Mimo školu chodí na logopedii, kde dochází k rozvoji jazykových kompetencí v rámci 

všech jazykových rovin. Logopedická intervence je zaměřena především na rozvoj 

slovní zásoby pasivní i aktivní, správné výslovnosti a schopnosti rozlišit význam slov.  

Ve třídě je vše v pořádku a panuje zde optimismus a příjemná atmosféra. 

Učitelka podporuje pozitivní klima třídy, vzájemnou důvěru a otevřenost. Od první třídy 

se snaží, aby všichni žáci uměli přijímat jakoukoliv lidskou „jinakost“. Což se povedlo a 

třída je skvělý tým. Žákyně zde má kamarádky, kolektivem je přijata a všichni 

respektují její vzdělávací potřeby. 

Úprava pracovního prostředí není potřebná.  

 

Žák I 

Chlapec, 7 let, 2. ročník ZŠ, 3. stupeň podpůrných opatření, vývojová dysfázie. 

Rodinná situace 

Žákovi rodiče jsou rozvedeni, je ve střídavé péči a nemá žádného sourozence.  

Osobní informace a průběh školní docházky 

Žák je hodný, bezproblémový, kamarádský a účastní se všech třídních i školních 

akcí. Ve svém volném čase nenavštěvuje žádné kroužky, pouze po vyučování chodí do 

školní družiny. 
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Podpůrná opatření  

Žák má možnost si při vyučování dělat relaxační přestávky. V zadních 

prostorách třídy je zařízena relaxační zóna, kam se může kdykoliv uchýlit a při výuce 

lze využít další prostory školy k odreagování nebo k samostatné práci. S asistentkou 

pedagoga chodí např. do kabinetu či do jiné volné třídy. Ve třídě není snížený počet 

žáků a je zde ještě několik žáků s 1. stupněm podpůrných opatření. Chlapec je záměrně 

usazen v první lavici u dveří.  

Způsob výuky je adekvátní pedagogické situaci. Během výuky dochází ke 

střídání činností, metod a forem práce, které jsou přizpůsobeny jeho potřebám a 

přiměřeny jeho pracovnímu tempu. Má vypracovaný individuální vzdělávací plán, 

zejména na český a anglický jazyk. Na jeho vytvoření se podílel školní speciální 

pedagog, třídní učitel, asistentka pedagoga, ředitel školy, výchovný poradce a celková 

spolupráce byla v pořádku. Probíhá i pravidelná kontrola. Ve vyučování je nezbytná 

individuální práce. V rámci PO má přidělenou asistentku pedagoga na dvacet hodin 

týdně, na všechny předměty. Je nezbytná intenzivní a pravidelná kontrola pochopení 

osvojovaného učiva či zadání úkolu, která probíhá s asistentkou pedagoga, popřípadě 

individuálně s učitelem, když ostatní pracují. Při vyučování jsou používány jasně 

stanovené a často vizualizované po sobě jdoucí aktivity. Žák mimo jiné potřebuje 

prodloužený výklad a důkladnější a častější procvičování. Ve výuce jsou častěji 

využívány různé pomůcky. Je u něj zohledněno kolísání pozornosti, zvýšená únava, a 

proto u něj hraje velkou roli posilování soustředění, pozornosti a celkové vedení 

k samostatnosti a odpovědnosti. Je také důležitá podpora motivace. Pozitivně na něj 

působí pochvala, především i za dílčí úspěchy. Různé střídání forem a metod práce 

během hodiny napomáhá ke zvýšené aktivitě. Výuka probíhá např. i v malých 

skupinách, popřípadě ve dvojicích, i samostatná práce, kdy mu většinou pomáhá 

asistentka. Je u něj respektován jeho styl učení. Při práci je respektováno jeho 

individuálního tempo. Má dostatek času na vypracování úkolu nebo na ústní odpověď, 

popřípadě je počet otázek či cvičení snížený.  

Spolupráce rodiny a všech pracovníků školy je na dobré úrovni. Směrem k 

pedagogům je vedena metodická intervence. Pracovníci PPP pravidelně dochází na 

návštěvy a konzultace, vedou supervize a provádí další vzdělávání pedagogických 
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pracovníků. Žák, ale i rodiče chodí na pravidelné konzultace s výchovným poradcem. 

Pravidelná je spolupráce se školním psychologem, speciálním pedagogem či metodikem 

prevence.  

Žák nevyužívá žádné intervenční techniky, ale během individuální práce 

s asistentkou pedagoga, popřípadě i s učitelem, dochází k procvičování a rozvoji 

jazykových kompetencí v rámci všech jazykových rovin. Pomocí různých didaktických 

pomůcek procvičují pasivní a aktivní slovní zásobu, ale i gramatiku. Věnují se 

porozumění slyšenému i psanému textu, správné výslovnosti, schopnosti rozlišit 

význam, ale i aplikaci jazykových kompetencí v sociálních situacích. Společně také 

rozvíjejí specifické dovednosti a poznávací funkce. Posilují sluchovou, zrakovou 

percepci, rozvoj myšlenkových operací a trénink paměti. Průběžně během roku také 

dochází k nácviku sebeobsluhy, nácviku sociálního chování, k tréninku sociálních 

situací a posilování verbální komunikace a komunikace s ostatními.  

Při výuce jsou hojně využívány pracovní listy a sešity, speciální učebnice, 

slovníky, encyklopedie, pomocné tabulky, obrázky a přehledy učiva. V rámci hodiny 

nebo ve školní družině jsou k dispozici logopedické deskové hry, logico piccolo nebo 

logopedické kartičky. Během výuky je často zařazována práce na interaktivní tabuli. 

Jsou respektována specifika žáka, ale rozsah a obsah učiva není nijak zvláště 

upraven. Nicméně je potřeba modifikace podávané informace – prodloužený výklad, 

přiměřené tempo, počet opakování informací, jasné shrnutí, poskytnutí většího 

časového prostoru na vypracování zadaného úkolu a multisenzoriální přístup.  

Hodnocení probíhá podle klasifikačního řádu s přihlédnutím k 

diagnostikovaným specifikům. Je individuální, bývá i slovní, převážně s kladnou 

motivací. K ověřování znalostí je využívána především písemná forma. K hodnocení 

testů a jiných výkonů a práce o hodině dochází kombinací slovního hodnocení a 

známkování. Záleží na konkrétní situaci, a jak se žákovi práce povede. Nicméně na 

vysvědčení měl samé jedničky.  

Žák nemá žádné doučování, ale na výuku se pravidelně připravuje doma. Jedná 

se o kvalitní domácí přípravu. Probíhá pravidelná komunikace s rodiči ohledně 

procvičování probírané látky. K tomu jsou využívány zápisky, které asistentka 
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pedagoga kontroluje, popřípadě dodává a zvýrazňuje, co je obzvláště potřeba doplnit či 

natrénovat.  

U žáka nejsou potřebná žádná léčebná režimová opatření, ani nebyl na žádném 

reedukačním nebo socializačním pobytu. Pouze pravidelně spolupracuje s PPP a 

dochází na logopedii, kde se věnují rozvoji jazyka ve všech jazykových rovinách.  

Učitel se především v rámci třídnických hodin snaží o podporu pozitivního 

klimatu ve třídě, o přátelské vztahy a fungování třídy jako týmu.  

Úprava pracovního prostředí není u daného žáka potřebná.  
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8 Diskuze  

Již řadu let téma inkluzivního vzdělávání rezonuje v různých diskuzích napříč 

společností. S ohledem na zvyšující se důraz na kvalitu vzdělávání osob se speciálními 

vzdělávacími potřebami v České republice i v zahraničí se objevují mnohé příležitosti 

pro zapojení různých podpůrných opatření do výuky. Současně je potřeba zavedení 

těchto opatření podložit výzkumem o jejich efektivitě a pozitivním přínosu. Hlavním 

cílem výzkumného šetření bylo na základě použitých metod a technik zhodnotit 

efektivitu dosavadních podpůrných opatření, které využívají žáci s narušenou 

komunikační schopností v inkluzivním vzdělávání na základních školách a zjistit, která 

z opatření jsou u těchto žáků ve školách nejvíce používána. 

Na základě analýzy současného stavu problematiky lze konstatovat, že prostředí, 

pedagogové, vzájemná kooperace, vztahy a celková organizace základních škol, kde 

bylo výzkumné šetření provedeno, odpovídá inkluzivnímu vzdělávání, které ve svých 

knihách popisují jak čeští, tak zahraniční odborníci, např. Michalík (2013), Kruth a 

Megan (2015), Adamus (2015) a další. Zásadní změny, které souvisí s inkluzivním 

vzděláváním, přináší pozitivní efekty. Jedná se o implementaci nových metod, zvýšené 

nároky na kompetence, další vzdělání pedagogických pracovníků a celkový vzdělávací 

proces s využíváním podpůrných opatření. Podpůrná opatření jsou problematickým 

místem, které je také předmětem diskuze odborných pracovníků i mnohých statistických 

šetření.  

Tato diplomová práce přináší náhled do problematiky využívání podpůrných 

opatření pro žáky s narušenou komunikační schopností v inkluzivním vzdělávání na 

základní škole. V rámci šetření bylo shromážděno deset žáků, kteří odpovídali 

požadavkům. Potvrdilo se, jak uvádí například Lechta (2003), že každý žák s NKS je 

jedinečný a u každého se mohou, ale nemusí vyskytovat specifické příznaky. Proto je 

důležité podpůrná opatření poskytnout podle individuality každého žáka, která se mimo 

jiné odvíjí od jeho konkrétních symptomů. Aby byla podpůrná opatření přínosná, je 

nezbytné je průběžně vyhodnocovat a nepovažovat je za univerzální a konstantní 

prostředek vhodný pro každého a po celou dobu školní docházky. 

Z hlediska pohlaví byli respondenti nevyváženou skupinou – z deseti tři dívky a 

sedm chlapců. Tato nevyvážená situace odpovídá informacím získaným v odborných 
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publikacích i v různých výsledcích šetření, které uvádí, že vady řeči převažují u chlapců 

(Watier, 2016). 

 Z hlediska věku bylo sledovaným žákům od osmi do patnácti let, navštěvují 

druhou až devátou třídu základní školy.  

Co se týká diagnostikovaných poruch řeči, ve dvou případech se jednalo o 

elektivní mutismus a ve zbylých osmi o vývojovou dysfázii. Vývojovou dysfázii v jedné 

případové studii doprovází dyslexie a v další vývojová dyspraxie a lehký stupeň 

dysgrafie. Jedna ze žákyň s elektivním mutismem má zároveň diagnostikovaný také 

Aspergerův syndrom. Musím dát zapravdu Lechtovi (2016), který uvádí, že jednotlivé 

druhy NKS zahrnují velké množství různých žáků, u kterých není možné s přesností 

popsat dané symptomy, protože každý je jedinečný a u každého se mohou, ale i nemusí 

dané příznaky objevit. 

Respondentům byla nejčastěji poskytována podpůrná opatření 3. stupně. Pouze 

ve třech případech byl poskytován 2. stupeň PO. Konkrétní stupeň a daná podpůrná 

opatření vždy uvedlo ve svém doporučení školské poradenské zařízení, a to po 

důkladném vyšetření. 

 Tabulka č. 12: Přehled vybraných žáků a jejich diagnóza 

Žák Pohlaví Věk Ročník Stupeň PO NKS 

Žák A Chlapec 9 3 2 vývojová dysfázie 

Žák B Chlapec 11 5 2 vývojová dysfázie 

Žák C Chlapec 9 3 2 elektivní mutismus 

Žák D Chlapec 8 2 3 vývojová dysfázie 

Žák E Dívka 15 8 3 vývojová dysfázie 

Žák F Dívka 15 9 3 elektivní mutismus 

Žák G Chlapec 12 5 3 vývojová dysfázie 

Žák H Chlapec 9 3 3 vývojová dysfázie 

Žák CH Dívka 11 5 3 vývojová dysfázie 

Žák I Chlapec 8 2 3 vývojová dysfázie 
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Při výzkumném šetření, zjišťování efektivity a využívání podpůrných opatření 

bylo vycházeno z oblastí uvedených v Katalogu podpůrných opatření (Vrbová et al., 

2015).  

První oblastí podpory je organizace vyučování, která je žáky s NKS poměrně 

využívána. Všichni respondenti mají upravený režim výuky. Převažuje úprava časová 

nad úpravou místní. Časová úprava spočívá v různém rozvržení vyučování, které může 

být rozděleno do několika částí a může obsahovat různé relaxační chvilky. Je 

respektována potřeba delšího času na rozmyšlení. Žák pracuje vlastním tempem, má 

prodloužené limity na některé úkoly, testy nebo práci s textem. Často mívají zkrácené 

zadání nebo doplňuje pouze to, co stihne.  

Sedm žáků má vytvořené další pracovní místo ve třídě nebo (a to většinou) 

mimo kmenovou třídu, kde individuálně dle svého tempa pracují s asistentem pedagoga, 

aby jejich komunikace nerušila ostatní. Většinou je toto místo využíváno krátkodobě a 

ne pravidelně. Jedná se o volnou třídu, popřípadě kabinet, ale i pracovní stůl 

v tělocvičně. 

Sedm žáků má k dispozici jiné prostorové uspořádání výuky. Většinou mají 

vytvořenou relaxační zónu, koberec umístěný vždy v zadní části místnosti, kterou 

mohou využívat k odpočinku nebo k práci.  

Pouze ve dvou případech žák nemá záměrně pevně dané místo v zasedacím 

pořádku. Usazení často záleží na tom, má-li přidělenou asistentku pedagoga nebo 

nikoliv. Žáci bývají záměrně umístěni v první lavici, aby dobře viděli a slyšeli učitelku, 

a ta měla zpětnou vazbu, zda rozumí učivu a pochopili zadání. Často sedí s 

některým spolužákem, který jim při výuce pomůže a navede správným směrem. Když je 

přítomen asistent pedagoga, spíše bývají usazeni v zadních lavicích, kvůli potřebnému 

soukromí na práci.  

V žádném z uvedených případů není ve třídě snížen počet žáků, a to jich je ve 

třídě až 31 a v mnoha třídách je umístěných několik dalších žáků s různým stupněm PO.  
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Tabulka č. 13: Organizace výuky 

Organizace výuky 

Úprava režimu výuky (časová, místní)  

Žák A Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Vytvoření dalšího pracovního místo pro žáka  

Žák A Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

NE NE NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Jiné prostorové uspořádání výuky 

Žák A Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

ANO NE NE NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Úprava zasedacího pořádku 

Žák A Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

NE ANO ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Snížení počtu žáků ve třídě                                                                                                            

Žák A Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

Modifikace vyučovacích metod a forem je druhou oblastí podpory. U všech 

sledovaných žáků učitelé uzpůsobují svou výuku, aby byla adekvátní pedagogické 

situaci. Zvolené metody a formy jsou přiměřené, odvíjejí se od probíraného tématu, cíle 

a od aktuální situace ve třídě a celkového stavu žáků. Pro lepší zapamatování jsou 

informace zdůrazňovány a opakovány formou her, zábavných a pestrých aktivit a za 

použití pomůcek. 

Individuální práce je aplikována u každého žáka a prochází celým vyučovacím 

procesem. Tento pozitivní přínos potvrzuje i tvrzení Lechty (2016), který uvádí, že 

individuální přístup je zásadní pro kvalitní vzdělávání. Když je ve výuce přítomen 

asistent pedagoga, tak přímou práci spíše provádí on, než vyučující. S tím souvisí i 

tvrzení Němce et al. (2014), že je nezbytný kvalitně vyškolený asistent, protože všem 

devíti žákům, kteří asistenta mají, při výuce pomáhá. Ve většině případu je nezbytná 

individuální práce z důvodu špatného pochopení učiva, neporozumění základním 

pojmům a potřeby vysvětlit a zopakovat zadání.  
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Strukturalizaci výuky vyžadují pouze tři žáci, kterým usnadňuje především 

orientaci v čase. Mají jasně stanovené a vizualizované po sobě jdoucí aktivity a celkový 

režim dne. Jedná se o jasně stanovený rozvrh, kde jsou uvedeny časy, kdy se pracuje a 

kdy je čas na odpočinek. Často zde bývá uveden i průběh hodiny, např. kdy probíhá 

individuální či skupinová práce, kdy se píšou testy, diktáty atd.  

Učitel většinou pracuje s celou třídou, ale dochází ke střídání činností. Frontální 

výklad střídá samostatnou nebo skupinovou práci, popřípadě práci ve dvojicích. 

Kooperativní učení přispívá k vytvoření fungujícího třídního kolektivu, rozvíjí 

vzájemnou diskuzi, naslouchání a pozitivní sociální interakci. Napomáhá také k 

vytvoření přátelských vztahů, vzájemnému respektování a spolupráci. Kooperativní 

učení využívají všichni učitelé, ale pouze u jedné dívky je bez jakékoliv účasti a 

úspěchu.  

U téže dívky nejsou ani užívány metody aktivního učení. Ostatní učitelé se 

snaží, aby žáci aktivně přijímali a porozuměli předkládaným informacím, ale aby také 

hledali různé způsoby řešení, porovnávali je a vybírali ty nejvýhodnější. Učitelé chtějí, 

aby žáci své poznatky propojovali s dalšími informacemi a vedli diskuze nad vlastními 

nápady a názory. Celkově se snaží o lepší zapamatování, aktivní zpracování učební 

látky a o co největší samostatnost při řešení problémů. 

U všech je respektován styl učení a speciální vzdělávací potřeby. Učitel se při 

výuce opírá o žákovy silné stránky, což přispívá k co nejefektivnějšímu vzdělávání a ke 

školní úspěšnosti.  

U dvou žáků není konkrétně využívána podpora motivace, protože jsou 

dostatečně vnitřně motivováni a je u nich patrná touha po poznání a seberealizaci. V 

jednom případě se pedagogové snažili žákyni motivovat, ale jakékoliv snahy byly bez 

úspěchu. U jedné z dívek probíhá motivace spojováním učiva s reálným životem a 

vysvětlením, k čemu je probíraná látka užitečná. Je u ní nezbytná pozitivní zpětná 

vazba, aby věděla, co po ní učitelé chtějí a které chování je vhodné. V rámci PO spíše 

mluvíme o vnější motivaci, která se aplikuje u všech obecně, učitelé tak směřují a 

udržují aktivitu třídy. Celkovým pozitivním přístupem přispívají k většímu zájmu o 

učivo. Dostatečná motivace a zájem o vyučování může mít významný vliv na další 

vzdělání a následné profesní uplatnění. 
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Pouze u tří žáků není podporována prevence únavy a podpora koncentrace 

pozornosti. Až na výjimky není u respondentů patrná zvýšená únava, ale učitelé 

záměrně v rámci výuky zařazují aktivity, které podporují soustředěnost. Pro zpestření se 

různě střídají činnosti, ale svou funkci zde hraje i prozódie řeči, mimika a gestikulace. 

Ve výuce bývají využívány relaxační chvilky, které umožní se odreagovat, protáhnout 

se, projít se a odpočinout si. Kromě slovní aktivace se také uplatňují aktivační karty 

s obrázkem či slovem, deskové hry, různé pomůcky nebo interaktivní tabule. Popřípadě 

bývají zadávány různé úkoly, jako např. mazání tabule, otevírání okna, rozdávání sešitů. 

Kontrola pochopení učiva probíhá u všech, a to buď v průběhu hodiny, nebo po 

skončení vyučování. Více než u ostatních intaktních žáků převažuje osobní kontrola, 

větší pozornost, doplňující otázky a pozorování reakcí při výuce. V ideálním případě, 

jakmile žák něčemu nerozumí, okamžitě se bez strachu zeptá. Kontrolu většinou 

provádí asistent pedagoga. V kontrole osvojeného učiva převažuje písemná forma nad 

ústní. Ve většině případů malé prověřovací testy žák píše společně s ostatními a velké 

kontrolní testy píše mimo třídu. 

Tabulka č. 14: Modifikace výukových metod a forem  

Modifikace výukových metod a forem 

Způsoby výuky adekvátní pedagogické situaci  

Žák A Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Individuální práce se žákem  

Žák A Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Strukturalizace výuky 

Žák A Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

NE NE NE NE NE NE ANO ANO NE ANO 

Kooperativní učení  

Žák A Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO ANO ANO ANO 
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Metody aktivního učení  

Žák A Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO ANO ANO ANO 

Výuka respektující styly učení  

Žák A. Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Podpora motivace  

Žák A Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

NE NE ANO ANO ANO NE ANO ANO ANO ANO 

Prevence únavy a podpora koncentrace pozornosti  

Žák A Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

NE ANO ANO ANO NE NE ANO ANO ANO ANO 

Pravidelná kontrola pochopení osvojovaného učiva 

Žák A Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Další oblastí podpůrných opatření je intervence. Spolupráce rodiny a školy je 

vždy na výborné úrovni. Většinou se jedná o partnerský vztah, probíhá e-mailová anebo 

telefonická komunikace. Důležitá je také spolupráce rodičů s asistentem pedagoga a 

jejich průběžná výměna informací. Až na jednu žákyni, jejíž matka je pracovně velice 

zatížená a konzultace probíhají nepravidelně a minimálně, dochází k pravidelným 

osobním schůzkám a oboustranné výměně informací. U jedné z žákyň byla spolupráce 

zpočátku složitá, protože si rodiče nechtěli připustit její diagnózu a odmítali jakékoliv 

podpůrná opatření a úlevy.  

K záměrnému rozvoji jazykových kompetencí v rámci všech jazykových rovin 

nedochází u tří žáků. Většinou k rozvoji dochází obecně v rámci výuky, jsou využívány 

různé hry, pomůcky anebo si pouze individuálně povídají. Dále se žáci rozvíjejí v rámci 

logopedické intervence, popřípadě během předmětu speciálně pedagogické péče. 

Intervenční techniky využívají pouze dva žáci. Muzikoterapie a dramaterapie 

jsou vhodným terapeutickým prostředkem pro osobností růst, rozvoj specifických 

dovedností, popřípadě pro nácvik sociálního chování, zvyšování interakce, zlepšování 

vyjadřovacích schopností. 
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Intervenci nad rámec běžného vyučování potřebuje celkem sedm žáků. Většinou 

se jedná o speciálně pedagogickou podporu, která je poskytována v předmětu speciálně 

pedagogická péče. Někteří z žáků dochází na speciální hodinu českého jazyka, 

popřípadě na individuální intervenci ke speciálnímu pedagogovi nebo na individuální 

hodiny k asistentovi pedagoga. 

K průběžnému posilování a následnému rozvíjení specifických dovedností a 

poznávacích funkcí dochází u sedmi žáků. Většinou se jedná o opatření, která se 

aplikují obecně u všech žáků během výuky, například vypracováváním různých 

pracovních listů, hraním her nebo při individuální práci s asistentem pedagoga. 

K rozvoji sluchové a zrakové percepce, myšlenkových operací, tréninku paměti a 

grafomotoriky dochází také se speciálním pedagogem na předmětu speciálně 

pedagogická péče.  

Nácvik sebeobsluhy je potřebný pouze u dvou žáků. Cílem je zajištění 

maximální možné míry samostatnosti ve všech denních aktivitách bez pomoci druhé 

osoby. Aktivity jsou zaměřené na všeobecné činnosti, které jsou zařazeny do průběhu 

celého běžného dne. Ze strany pedagogů se jedná především o slovní komentáře a 

popisování všechno, co svěřený žák právě dělá. U jednoho z žáků jsou aktivity navíc 

zaměřeny na zmírňování obtíží s oblékáním a svlékáním a uspořádání věcí do skříňky. 

Dopomoc, kterou pedagogové poskytují, se snaží postupně ubírat.  

Nácvik a upevňování sociálního chování je využíváno pouze u dvou žáků. Jeden 

z nich absolvuje hraní rolí ve dvojicích, což napomáhá snazšímu navazování sociálních 

vztahů a trénování adekvátního a vhodného chování. Dochází tím i k nácviku 

seberegulace, chování ve vztahu k druhým a k dodržování pravidel slušného chování. 

Zvládání a minimalizování náročného chování je nezbytné u tří respondentů. 

Pedagogové se celkově snaží najít optimální řešení, snížit frekvenci a intenzitu 

nežádoucího chování, nebo ho úplně eliminovat. Při nevhodném chování následuje 

důkladné popsání a vysvětlení toho, co je nevhodné. K upevňování vhodného jednání 

využívají nápodobu, konkrétní pochvalu, ocenění a přesné pojmenování činnosti, kterou 

udělali žáci správně. Tréninkem přiměřeného chování, pochvalou za adekvátní reakci, 

dochází k minimalizaci vzniku dalších problémů a nebezpečí. 
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Pouze u jednoho žáka není vedena metodická intervence směrem k pedagogům. 

Ve většině případů metodickou intervenci poskytuje školské poradenské zařízení nebo 

školní poradenské pracoviště. Jedná se o telefonickou či e-mailovou komunikaci, 

pravidelné náslechy, supervize a konzultace s rozborem použitých metod, forem a 

organizace při výuce. Pracovníci také provádí další vzdělávání pedagogických 

pracovníků a pořádají různé semináře.  

Výuka prostřednictvím podporující a alternativní komunikace není u nikoho 

využívána. Vada řeči je patrná u všech žáků, ale dorozumí se i bez použití AAK. Pouze 

jedna matka vymyslela pohybový znak na každé vyjmenované slovo, což pomáhá dívce 

ve výuce. 

 

Tabulka č. 15: Intervence  

Intervence 

Spolupráce rodiny a školy 

Žák A Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

ANO ANO ANO ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO 

Rozvoj jazykových kompetencí  

Žák A Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

ANO ANO ANO ANO NE NE ANO ANO NE ANO 

Intervenční techniky  

Žák A Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

NE NE NE NE NE NE ANO ANO NE NE 

Intervence nad rámec běžné výuky  

Žák A Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

ANO ANO ANO NE NE ANO ANO ANO ANO NE 

Rozvoj specifických dovedností a poznávacích funkcí  

Žák A Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

ANO ANO ANO ANO NE NE ANO ANO ANO ANO 

Nácvik sebeobslužných dovedností 

Žák I. Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

NE NE NE NE NE NE NE ANO NE ANO 
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Nácvik sociálního chování  

Žák I. Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

NE NE NE NE NE NE NE ANO NE ANO 

Zvládání náročného chování  

Žák A Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

NE NE NE NE NE ANO NE ANO NE ANO 

Metodická intervence směrem k pedagogům 

Žák A Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO 

Výuka prostřednictví podporující a alternativní komunikace 

Žák A Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

Čtvrtou oblastí podpory jsou pomůcky. Žáci mají k dispozici různé didaktické 

pomůcky, které pomáhají si lépe zapamatovat probírané učivo, poskytují pomoc a 

podporu při osvojování a vybavování si pojmů a slov. Nejčastěji se jedná o individuálně 

vyrobené pomůcky nebo vypracované přehledy učiva usnadňující proces učení. Různé 

tabulky s učivem, slovníky, čítanky nebo encyklopedie nejsou ve výuce nezbytné, 

pouze si je žák s jejich použitím jistější svých výsledků. Žáci také používají pomocné 

linky, pracovní listy a sešity, počítadla, čtecí okénko, číselné osy, názorné obrázky, 

vzorečky, ale i bzučák pro nácvik krátkých a dlouhých slabik. Především v družině mají 

deskové hry, logico piccolo nebo logopedické kartičky a další pomůcky zapůjčené 

poradenským zařízením. K procvičování učiva bývá využívána interaktivní tabule nebo 

počítač.  

Speciální didaktické pomůcky mají pouze tři žáci. Pro doplnění či osvojení učiva 

jim většinou pomáhají pomůcky technického charakteru, např. speciální počítačové 

výukové programy. Pouze jeden žák má k dispozici speciální či alternativní učebnice a 

čítanky, které odpovídají jeho čtenářským dovednostem. V učebnicích bývá kratší, 

přeformulovaný a celkově jednodušší text s více obrázky, popřípadě zvětšené písmo. 

Místo povinné četby jim jsou poskytovány také audioknihy, filmy či divadelní 

představení. 

Nikdo ze žáků nevyužívá jiné reedukační či kompenzační pomůcky.  
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Tabulka č. 16: Pomůcky 

Pomůcky 

Didaktické pomůcky 

Žák A Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Speciální didaktické pomůcky  

Žák A Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

NE NE NE NE NE NE ANO ANO ANO NE 

Reedukační a kompenzační pomůcky  

Žák A Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 

Pátá oblast podpory se týká úprav obsahu. U všech žáků jsou ve výuce 

respektovány veškeré nedostatky, obtíže a specifika, co se týká úpravy obsahu. 

K maximálnímu možnému osvojení vědomostí především přispívá modifikace 

podávané informace. Je nezbytné širší a jednodušší vysvětlení, jasné shrnutí, častější 

opakování a procvičování, vizuální podklad, návodné otázky a pomocné kroky.  

Konkrétní úprava rozsahu a obsahu učiva je nezbytná pouze u čtyř žáků. Jedná 

se o rozvolnění výukových celků, o snížené požadavky, popřípadě je po nich 

požadována znalost pouze základního učiva, operací a pravidel. Při zkoušení se 

zaměřují jen na obecné pojmy a nejsou jim zadávány chytáky, náročná a abstraktní 

látka. Dvě dívky jsou uvolněny z hodin tělesné výchovy, jedna navíc ještě z hodin 

vaření. Celkem devět žáků má na doporučení školského poradenského zařízení 

důkladně vypracovaný individuálně vzdělávací plán, jehož tvorba je týmovou prací. 

Plány mají většinou na všechny hlavní předměty a ty jsou bez konfliktů pravidelně 

vyhodnocovány, aktualizovány a doplňovány.  

Pouze jeden žák potřebuje rozložení učiva z důvodu těžkého deficitu. Před 

zahájením povinné školní docházky celkem tři žáci navštěvovali přípravnou třídu a 

všichni respondenti měli odklad školní docházky, dva dokonce i dodatečný. 
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Tabulka č. 17: Úpravy obsahu 

Úpravy obsahu 

Respektování specifik žáka 

Žák A Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Úprava rozsahu a obsahu učiva  

Žák A Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Rozložení učiva z důvodu těžkého deficitu  

Žák A Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

NE NE NE NE NE NE NE ANO NE NE 

Další oblastí podpory je hodnocení. Až na jednoho žáka mají všichni nějakým 

způsobem individualizované hodnocení, které se odvíjí od jejich osobního výkonu. 

Většinou se také přihlíží k aktuálnímu rozpoložení a celkovému stavu. Při hodnocení 

bývá zohledněn celkový počet chyb, nebo bývá hodnocena pouze část testu, kterou 

stihnou vypracovat. Pokud se jim test nepovede, nejsou vůbec klasifikováni, nebo je 

pouze napsán počet chyb a další hodinu mají možnost opravy. Jeden z žáků dostává 

testy domů, aby se na ně mohl připravit a procvičit potřebnou látku. Jedna z žákyň byla 

dokonce hodnocena pouze za práci vykonanou doma, protože ve škole odmítala 

pracovat.  

Při hodnocení jsou nejčastěji používány běžné známky, a to v celé škále. 

Především když se práce nepovede, jsou využívány body, smajlíky, razítka, odměny, 

procenta nebo slovní hodnocení. Pomocí slovního hodnocení může pedagog 

vyzdvihnout osobní pokrok, zdůraznit originalitu, podat celistvější informace o slabých 

a silných stránkách, popřípadě upozornit, na co si dát pozor nebo co vylepšit. Většinou 

špatné známky nedostávají, jen když např. o hodině nepracují, zlobí nebo nedávají 

pozor. 

U všech žáků jsou vytvořené vhodné podmínky pro metody dlouhodobého 

sledování jejich výsledků. Pro komplexnost informací je u některých žáků vedeno 

portfolio. Pravidelné testy a práce jsou shromažďovány a pracovní výkon bývá 

srovnáván s předešlými a bývá hodnocen osobní posun.  
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Hodnocení je jedním z nástrojů zvyšování vnější motivace a celkového 

sebevědomí. Ocenění za snahu, chválení za maličkosti či dílčí úspěchy, anebo jen za 

správný postup dodává pocit úspěšnosti, vývoje a zlepšení. U jednoho z žáků je naopak 

spíše používáno negativní hodnocení, které ho motivuje k lepšímu výkonu. Pouze u 

jedné dívky nemá hodnocení vůbec motivační účinek.  

Tabulka č. 18: Hodnocení 

Hodnocení 

Individualizace hodnocení 

Žák A Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

ANO ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Podmínky a metody dlouhodobého sledování žáků 

Žák A Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Rozšířené formy hodnocení  

Žák A Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

ANO ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Posílení motivační funkce hodnocení 

Žák A Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO ANO ANO ANO 

Sedmá oblast podpory je zaměřena na přípravu na výuku. U devíti žáků probíhá 

pravidelná a intenzivní domácí příprava. Rodiče se žákům věnují, píší s nimi úkoly a 

připravují se s nimi na vyučování. V domácí přípravě je důležité četné opakování a 

zautomatizování. K některým žákům chodí paní na doučování nebo se na přípravě na 

výuku podílí logoped. Svou roli zde hraje i asistent pedagoga, který si ve výuce dělá 

pravidelné poznámky, které předává rodičům, a dále je informuje o tom, co je důležité, 

co se má žák naučit, z čeho bude příště test a co si mají doma dodělat. Výhodou je i 

spolupracující učitelka, která poskytuje rodičům cvičení na další den, dopomáhá 

s doplňkovými knihami, doporučuje různé texty k procvičování, popřípadě pomáhá 

s nezvládnutou látkou v době konzultačních hodin.  
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Tabulka č. 19: Příprava na výuku 

Příprava na výuku 

Jiné formy přípravy na vyučování  

Žák A Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

ANO ANO ANO ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO 

Podpora sociální a zdravotní je osmou oblastí. Léčebné a režimové opatření je 

aplikováno pouze u jedné z žákyň, u které je kladen větší důraz na bezpečnost z důvodu 

problému s rovnováhou a zvýšeného rizika pádu. Ještě u jednoho žáka mají rodiče 

podezření na epilepsii, ale zatím se podezření nepotvrdilo. Ostatní nemají žádné 

zdravotní potíže, ani jim není podávána žádná medikace.  

Celkem sedm žáků spolupracuje s externími poskytovateli služeb. Nezbytná je 

pravidelná komunikace a spolupráce poskytovatelů služeb se školou. Důležitá je 

oboustranná výměna informací, aby se vzájemně doplňovali a navazovali na 

prováděnou intervenci. Ve většině případů žáci využívají služeb školského 

poradenského zařízení, popřípadě dochází do logopedické ambulance, kde jim je 

poskytována přímá logopedická intervence. Jedna z žákyň pravidelně chodí 

na fyzioterapii a rehabilitace a další spolupracuje s Národním ústavem pro autismus,    

z. ú.  

Tabulka č. 20: Podpora sociální a zdravotní 

Podpora sociální a zdravotní 

Léčebná a režimová opatření 

Žák A Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

NE NE NE NE NE NE NE ANO NE NE 

Spolupráce s externími poskytovateli služeb 

Žák A Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

NE NE ANO ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO 

Předposlední oblastí podpůrných opatření je práce s třídním kolektivem. U všech 

žáků učitelé podporují přátelskou atmosféru ve třídě. Práce s třídním kolektivem 

probíhá především v rámci třídnických hodin, kde se učí otevřenosti a umět přijímat 
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jinakost. Nezbytná je i vzájemná důvěra a respektování. K fungování třídy jako týmu 

přispívají různé projektové dny, školy v přírodě, jednodenní výlety, exkurze, ale i 

volnočasové aktivity a neformální setkávání na akcích mimo školu. Pravidelná změna 

zasedacího pořádku pomáhá k navazování sociálních vazeb a přátelských vztahů. Ve 

většině případů respondenti nejsou vyčleňovány z kolektivu, jsou respektovány jejich 

vzdělávací potřeby a nezištně a hezky jim ostatní pomáhají. Jen výjimečně se stává, že 

jsou ostatní lhostejní a žáka nechtějí ve svém týmu například při soutěžích. U jedné 

žákyně by její situace v kolektivu mohla být lepší, kdyby ostatní spolužáci byli dříve 

seznámeni s její diagnózou a bylo jim vysvětleno, co je to elektivní mutismus. Nicméně 

v práci s třídním kolektivem spatřuji velký přínos nejen pro žáky s postižením, ale i pro 

žáky intaktní. V inkluzivní škole se žáci učí pracovat a žít společně, vzájemně se 

tolerovat a vnímat pomoc svému spolužákovi s postižením jako normální. 

Tabulka č. 21: Práce s třídním kolektivem  

Práce s třídním kolektivem 

Práce s třídním kolektivem  

Žák A Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Poslední oblast podpory popisuje úpravu prostředí. V šesti případech žádné 

stavební úpravy či úprava pracovního prostředí nebo jiné materiální modifikace nejsou 

potřebné. Ve škole jsou pouze vytvořené různé relaxační části, místnosti, kde jsou 

umístěna křesla nebo různé pomůcky k odpočinku. Třídy jsou vybaveny dostatečným 

množstvím různých školních pomůcek a popřípadě je tam umístěn koberce na relaxaci. 

V případě jedné žákyně v průběhu prázdnin dojde k úpravám v tělocvičně, protože je 

tam velmi špatná akustika, a tím ztížené porozumění.  

Tabulka č. 22: Úprava pracovního prostředí 

Úprava pracovního prostředí 

Úprava pracovního prostředí 

Žák A Žák B Žák C Žák D Žák E Žák F Žák G Žák H Žák CH Žák I 

NE NE NE NE ANO ANO ANO ANO NE NE 



95 

 

Z výsledků šetření vyplývá, že žáci s narušenou komunikační schopností nejvíce 

na základních školách používají podpůrná opatření, která vyrovnávají podmínky ke 

vzdělávání. Všem je poskytována časová úprava, která spočívá v různém rozvržení 

vyučování a prodloužení limitů na úkoly a testy. Metody a formy jsou přiměřené 

probíranému tématu či cíli a respektují aktuální situaci ve třídě a celkový stav. Způsob 

výuky se odvíjí od jejich stylu učení a jejich specifik týkajících se úprav obsahu. 

Individuální práce a kontrola pochopení učiva je aplikována více než u intaktních žáků a 

u každého prochází celým vyučovacím procesem. Ve vyučování jsou k dispozici různé 

didaktické pomůcky, které poskytují pomoc a podporu při osvojování a vybavování 

učiva a celkově usnadňují proces učení. U všech jsou vytvořené vhodné podmínky a 

metody dlouhodobého sledování jejich výsledků. Učitelé pracují s třídním kolektivem, 

podporují pozitivní klima ve třídě a fungování třídy jako týmu.  

K vytvoření fungujícího třídního kolektivu, vzájemnému respektování, 

spolupráci a pozitivní sociální interakci při výuce u devíti z deseti žáků přispívá 

kooperativní učení. V rámci výuky jsou také hojně užívány metody aktivního učení. 

Skoro všichni mají nějakým způsobem individualizované hodnocení, které se odvíjí od 

osobního výkonu a aktuálního rozpoložení a stavu. Při hodnocení bývají využívány 

různé rozšířené formy, které se podílejí na zvyšování vnější motivace a celkového 

sebevědomí. U stejného počtu žáků probíhá pravidelná a intenzivní domácí příprava, 

která souvisí i s pravidelnou spoluprací a výměnou informací mezi rodinou a školou. K 

pedagogům je vedena metodická intervence, kterou poskytuje školské poradenské 

zařízení nebo školní poradenské pracoviště.  

Co se týká efektivity podpůrných opatření, jedná se spíše o pozitivní zjištění. 

Podpůrná opatření jsou ve výuce pravidelně poskytována, pokud je to potřebné, tak i 

každý den. Co bylo doporučeno školským poradenským zařízením a vzorně napsáno 

v IVP, bylo ve všech případech důsledně dodržováno. Pedagogové plně respektují 

doporučené PO a dělají pro všechny žáky maximum, aby se cítili dobře, osvojili si 

učivo a sociálně se začlenili. Snaží se poskytovat kvalitní inkluzivní vzdělávání všem na 

základě individuálního přístupu a za pomoci všech dostupných pomůcek. Při výuce se 

zohledňuje tempo každého žáka, pedagogové se snaží vytvořit takové prostředí, které by 

pro ně bylo podnětné a motivující. Přizpůsobení výuky, přiměřené metody, formy a 

postupy, ale i ostatní podpůrná opatření přispívají ke každodennímu růstu. Žáci dělají 
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pokroky vzdělávací i sociální, čímž se také zvyšuje jejich sebevědomí a naděje na 

prožití kvalitního a plnohodnotného života.  

Nicméně PO by rozhodně neměla být poskytována plošně u všech a za každou 

cenu. Vždy by měly být velmi pečlivě zhodnoceny všechny aspekty, a podle toho 

individuálně přidělena. Pedagogové jsou ochotni změnit zaběhnuté zvyklosti a postupy 

a jsou nakloněni novým výzvám. Jejich postoje a názory k aplikaci PO jsou kladné a 

potvrzují jejich smysluplnost a užitečnost. PO jsou tvořena individuálně dle potřeb 

jednotlivce. Celkově mají upravený proces vzdělávání, který funguje a plně jim 

vyhovuje. Vzdělávání žáků se SVP je dlouhý a složitý proces, který začíná již přijetím 

jejich osobnosti se všemi schopnostmi i nedostatky. Je otázkou vůle, přístupu a empatie 

dotyčného pedagoga, zda připustí jinakost, individualizuje kritéria a přijme limity žáka. 

Důležité je skutečné vnitřní přijetí názoru, že se má žák vzdělávat v běžné škole, všemi 

zúčastněnými. 

I přes negativní zjištění, že na školách často chybí kvalitně vyškolený asistent, 

asistent pedagoga hraje nesmírně důležitou roli. Několik učitelek uvedlo, že kdyby žák 

neměl přiděleného asistenta pedagoga a neměl přiměřenou podporu, musel by být 

umístěn do speciální školy. Takhle pracuje v rámci svých možností dobře. V datech se 

potvrdilo tvrzení Němce et al. (2014), že asistent pedagoga je důležitý účastník 

vzdělávacího procesu, který může výuku pozitivně, ale i negativně ovlivnit. Mezi 

nabyté poznatky je možné také zařadit obavy několika učitelů z prvního stupně, kteří 

vyjádřili své obavy s přestupem na druhý stupeň, kde očekávají přibývající problémy. 

Dále je nutné zmínit, že ani u jednoho z žáků není ve třídě snížen počet žáků, i když by 

menší kolektiv byl určitě přínosný. Negativně informanti hodnotí především složitou 

legislativu, nejednoznačné vyhlášky a veškerou administrativu kolem podpůrných 

opatření, která odvádí od přímé práce. Učitelé by přivítali zjednodušení administrativy a 

legislativy ve prospěch školy. Aby měli větší kompetence, aby si sami mohli 

jednodušeji rozhodovat, co je pro žáky prospěšné a měli na to finanční zdroje, které by 

mohli pružněji používat.  

 I přes různá zjištění je zásadní spolupráce s rodinou. Toto zjištění koresponduje 

s informacemi získanými v odborných publikacích, které jsou citovány převážně v 

teoretické části práce. Tvrzení potvrzuje Jankovský (2014), ale i Bartoňová, Vítková a 
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Bočková (2016). Autoři uvádějí, že je důležitý individuální přístup, dobrá spolupráce a 

vzájemná komunikace mezi všemi členy týmu, kteří jednají vždy v zájmu žáka, 

ovlivňují úroveň dosaženého vzdělávání a kvalitu následného života. Důležitá je i 

potřeba pravidelných poradenských služeb v rámci základního vzdělávání. 
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9 Závěr 

Diplomová práce se věnuje velmi aktuálnímu tématu inkluzivního vzdělávání. 

Již několik let se jedná o velice diskutovanou problematiku – v naší společnosti, ale i ve 

většině evropských zemí.  

Pro uvedení do problematiky bylo využito několika odborných publikací, 

článků, legislativních dokumentů, ale i výzkumných šetření. Nejprve byl sestaven 

teoretický koncept, ve kterém je vysvětlena charakteristika inkluzivního vzdělávání, 

jeho hlavní rysy a cíle. Pozornost je také věnována objasnění pojmů integrace a inkluze, 

legislativním dokumentům a aktuálním změnám. Nejen u žáků s narušeným vývojem 

řeči ke zvyšování kvality a zajištění rovných podmínek vzdělávání přispívají podpůrná 

opatření.  

Stěžejním cílem je zhodnocení efektivity podpůrných opatření u žáků 

s narušenou komunikační schopností na základních školách. Dílčím cílem je zjištění, 

která z opatření jsou u daných žáků v základních školách nejvíce používána.  

 V návaznosti na teoretická východiska byla zvolena kvalitativní výzkumná 

strategie. K naplnění výše uvedených cílů byl ke sběru dat použit polostrukturovaný 

rozhovor s pedagogickými pracovníky u deseti žáků na různých školách. Pro 

komplexnost informací byla data doplněna analýzou dokumentů a na základě toho 

zpracována případové studie.  

 Předem definované cíle této diplomové práce byly splněny a výzkumné otázky 

zodpovězeny. Výsledky šetření ukazují spíše pozitivní zjištění. Potvrzují smysluplnost, 

užitečnost a pravidelné využívání podpůrných opatření. V základních školách je 

důsledně dodržováno doporučení od školského poradenského pracoviště, pedagogové 

plně respektuji individuální potřeby žáka a dělají pro něj vždy maximum. Podpůrná 

opatření přispívají ke každodennímu růstu a žáci dělají pokroky, čímž se zvyšuje i jejich 

sebevědomí. 

Ve výzkumné části je patrné, že PO jsou účinné a mají pozitivní dopad. Z 

podrobně zpracovaných případových studií vyplývá, že žáci s narušenou komunikační 

schopností používají několik podpůrných opatření současně. U všech je upraven časový 

režim a způsob výuky, který se odvíjí od stylu učení. Individuální práce, kontrola 
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pochopení učiva a specifika týkající se úprav obsahu každého žáka prochází celým 

vyučovacím procesem. Ve vyučování jsou pravidelně k dispozici různé didaktické 

pomůcky, jsou zde vytvořené vhodné podmínky a metody dlouhodobého sledování 

výsledků a je zde podporována přátelská atmosféra a fungování třídy jako týmu. 

U devíti z deseti respondentů k vytvoření fungujícího třídního kolektivu je při 

výuce využíváno kooperativní učení a metody aktivního učení. Stejný počet žáků má 

nějakým způsobem individualizované hodnocení, většinou mají různé rozšířené formy, 

které se podílejí na zvyšování motivace. Pro celkovou efektivitu podpůrných opatření je 

zásadní spolupráce s rodinou. Probíhá u nich pravidelná a intenzivní domácí příprava, 

která souvisí i s pravidelnou spoluprací a výměnou informací mezi rodinou a školou. 

Důležitý je i třídí pedagog, jeho přístupu a přijetí vzdělávacích potřeb. Nezbytná je i 

domluva s poradenskými zařízeními, která mimo jiné poskytují metodickou intervenci. 

V rámci diskuze bylo také upozorněno na některé nedostatky. Pro zlepšení 

poskytovaní PO je nezbytné se na toto negativní zjištění více zaměřit. Mezi negativa 

patří, že na školách často chybí kvalitně vyškolený asistent pedagoga, který hraje 

nesmírně důležitou roli. Ani v jedné třídě není snížen počet žáků, i když by menší 

kolektiv byl určitě vhodný a přínosný. Negativně informanti hodnotí především složitou 

legislativu, nejednoznačné vyhlášky a veškerou administrativu kolem podpůrných 

opatření, které odvádí od přímé práce.  

Tato diplomová práce může být zdrojem pro získání nového náhledu na 

podpůrná opatření. Přináší ucelený pohled na problematiku a jejich uplatnění u žáků 

s narušenou komunikační schopností v inkluzivním vzdělávání na základní škole. 

Ucelený přehled může sloužit ke zvýšení povědomí laické veřejnosti a celkově může 

přispět ke zvýšení zájmu o danou problematiku. Práce může vést k otevření diskuze nad 

využíváním jednotlivých podpůrných opatření, popřípadě ji lze rozšířit v následném 

kvantitativním šetření, zaměřujícím se na větší počet respondentů. Z případových studií 

vyplynula významná zjištění, doporučení a cenné zkušenosti pedagogů, kteří působí v 

současném školství, při práci s žáky s NKS. Především z negativních výsledků práce 

vznikají nové podněty pro zlepšení v poskytování PO.  
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Zkratky  

AAK  Augmentativní a alternativní komunikace  

ČR   Česká republika 

ČŠI   Česká školní inspekce 

IVP  Individuální vzdělávací plán 

MŠMT Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

NKS   Narušená komunikační schopnost 

OSN  Organizace spojených národů 

PLPP   Plán pedagogické podpory  

PO   Podpůrná opatření 

PPP   Pedagogickou psychologická poradna  

RVP  Rámcový vzdělávací program 

SPC   Speciálně pedagogické centrum 

SVP   Speciální vzdělávací potřeby 

ŠVP  Školní vzdělávací program 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

ZŠ  Základní škola 
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Graf č.1: Žáci s vadami řeči v základních školách, 2006 a 2015 (v %) 
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