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Zápis vedoucí PS Rovné příležitosti č. 05/01_2019 
 

 

Téma:  Inkluze na školách - příklady dobré praxe a úskalí 

Den a místo setkání:  7. 1. 2019, ZŠ a MŠ Štěpánov 

Program setkání: 
 

1. Představení systému fungování inkluze na jednotlivých školách - kompetence 

jednotlivých aktérů, osvědčené postupy, úskalí, řešení vzniklých problémů... 

2. Informace z porady 13. 12. 2018 k plánované SWOT analýze - J. Zelená 

3. Konkretizace plánovaných aktivit ve spolupráci s Úsměváčky - termín, náplň 

aktivity 

4. Náměty k rozpracování na příští setkání – téma, host  

 

Vypracovala:  Romana Klusáková 

Termín další schůzky:  25.2. 2019, Bystřice n.P., Kulturní dům 
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 Reflexe na  setkání PS 

Téma Popis Poznámky Odpovědnost 
Termín 

realizace 
Stav 

Inkluze na 

školách 

 Členové pracovní skupiny představili systém fungování na školách, 

k diskusi se připojili i hosté – M. Hanák a I. Ostrýžová 

Největší úskalí vidíme v nárůstu administrativy spojené s inkluzí – 

vedení matriky žáků, vykazování ve výkazu R 44, nárůst počtu IVP, 

kam se většinou pouze opisují doporučení ze zpráv PPP, velký počet 

dětí s doporučením ve třídách – chybí prostor pro ostatní děti. 

Děti s poruchami učení a chování byly ve třídách i dříve, individuální 

podporu jim učitel může poskytovat i bez přebujelé administrativy 

(Původní záměr vzdělávat maximálně 5 žáků s PO 2. - 5. stupně ve 

třídě není realizován. Ustanovení § 17 (2) - (5) vyhlášky 27/2016 v 

platném znění v praxi znamená, že počet žáků s SVP může být v jedné 
třídě mnohem vyšší, což znesnadňuje zachování kvality vzdělávacího 
procesu a dosažení maximálního osobnostního rozvoje všech žáků třídy.  
Systém dále nepočítá se žádnou NFN pro případ vytvoření většího počtu 
tříd v souvislosti se snížením počtu žáků se SVP na pět žáků ve třídě, ani 
při počtu přesahujícím jednu třetinu třídy a splnění všech podmínek  § 17 
vyhlášky 27/2016. 
Dále je nedořešená otázka informování středních škol o dosaženém 
vzdělání žáka na ZŠ, jelikož střední škola neobdrží informaci, zda byl žák 
vzděláván dle ŠVP a zvládá očekávané výstupy nebo zda byl hodnocen z  
minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci 
podpůrných opatření v RVP ZV. (Slv) 
Inkluze je vhodná zejména pro děti s tělesným postižením. Dle 

zkušeností z jednotlivých škol je naprosto nevhodná pro děti 

s mentálním postižením. Běžná škola jim nemůže poskytnout 

takovou podporu jako škola „speciální“ – narážíme zejména na 

nedostatečné vzdělání pedagogů na běžných základních školách, na 

vyšší počet žáků ve třídách, na náročnost školních vzdělávacích 

programů (potažmo RVP) I v případě vzdělávání žáka podle 

minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v 

rámci podpůrných opatření v RVP ZV neni situace ve vzdělávání 

  Informace 

předány 



 

MAP  II  rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem, reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008577 

 

žáků s LMP na ZŠ optimální. (Slv) 

Také zrušení  

Z informace M. Hanáka – inkluzi vidí jako příležitost pro děti 

s tělesným handicapem, ty je možné velmi dobře začlenit mezi děti 

bez postižení, mentální postižení  již s sebou nese mnoho komplikací 

a začlenit žáky s tímto postižením do kolektivu nevidí jako přínosné 

pro obě skupiny. I na gymnáziu mají žáky s doporučeními PPP – 

jedná se však především o lehčí poruchy učení. Aktuálně řeší 

problematiku asistenta pedagoga – bude se do primy hlásit žák, který 

má na ZŠ asistenta pedagoga. 

Z informace I. Ostrýžové – nyní jejich školu navštěvuje 26 dětí, 

problém s počtem žáků nastane za 2 roky, kdy odejde polovina dětí. 

Pro vzdělávání žáků se SVP jsou velmi dobře vybavení, učitelé mají 

zkušenosti, využívají několik asistentů pedagoga. Jejich žáci jsou 

v kolektivu spokojení, nemusí řešit vztahové obtíže. (tady bych si 

dovolila změnit lehce formulaci na “nemusí tolik řešit výrazné 

vztahové obtíže při začleňování do skupiny” S.K.). Co se týká 

vzdělávání - zaměřují se skutečně na základní učivo, které jsou děti 

schopné zvládnout a jde o to, aby toto základní (důležité pro život) 

skutečně ovládaly. Toto se jim v závislosti na druhu a stupni 

postižení daří. 

Metodika 

rovných 

příležitostí 

 

SWOT 

analýza 

Informace ke SWOT analýze – nebyly zatím předány z důvodu 

změny termínu porady KAP 

 

 

J. Zelená 

J. Štěpánková 
porada 

KAP 

bude až 

13.3.201

9 (JZ) 

 

v řešení 

Aktivity ve 

spolupráci 

s Úsměváčky 

z. s. 

a) Návštěvy v solné jeskyni – 2-3 žáci ze ZŠ TGM nebo ZŠ Nádražní se 

účastní setkání s Úsměváčky v solné jeskyni, v rámci setkání proběhne 

rozvoj čtenářské gramotnosti 

R. Klusáková 

 

 

 

V. Slámová 

první 

setkání 

6.2.  

 

setkání  

v realizaci 
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- nelze hradit pronájem, ale knížky ano, máme vytipovaných i několik 

“mozkohraček” (JZ) 

březen 

a 

květen 

 

b) Hudební odpoledne  M. Krásenská  připravuje 

se 

c) Tvořivé odpoledne  R. Klusáková  připravuje 

se 

d) Taneční odpoledne  

 

D. Kameníková  připravuje 

se 

e) Turistický výlet v okolí Rožné  

 

L. Novotná  připravuje 

se 

Návrh 

dalších 

aktivit  

Vzdělávání pedagogů – námět do dalšího roku projektu  

Mgr. Táňa Zimmermannová 

lokální konzultantka inkluzivního vzdělávání Agentury pro sociální začleňování 

zimmermannova.tana@vlada.cz 

608 322 303 

(JZ - připravujeme, jak bude mít volný termín, bereme) 

Semináře Michaely Veselé – viz http://www.spolecnekbezpeci.cz/skb-pro-skoly 

   

Námět ke 

zpracování 

a příprava 

dalšího 

setkání 

Téma setkání: Osvědčené pomůcky pro žáky SVP – setkání proběhne v rámci 

představení produktů nakladatelství učebnic a didaktických pomůcek 

 

Termín setkání: 25. února 2019 Kulturní dům, Bystřice n.P. 

 

- seznámit ostatní s osvědčenými pomůckami, nakladatelstvími, eshopy 

 

všichni členové 

pracovní skupiny 

RP 

do příští 

schůzky 

v únoru 

 

Poznámky a 

připomínky 

ostatních 

Výstižný zápis. 

V rámci inkluze pomáhám a chci pomáhat dle možností dětem se SVP. Daří se 

nám pracovat s žáky s poruchami učení, chování, poruchami pozornosti. 

Začlenění dětí s LMP do běžných ZŠ přináší velké obtíže. Nemáme ve školách 

D. Kameníková   

http://www.spolecnekbezpeci.cz/skb-pro-skoly
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členů 

skupiny 

 

vytvořené podmínky pro vzdělávání těchto dětí. Nemáme dostatek odborníků se 

speciálním vzděláním.  

Chtěla bych ještě připomenout zájem o přednášky psychologa p. Svobody. 

 M. Krásenská   

To, co jsem chtěla připsat, je již uvedeno v textu. S. Kubíková   

Zápis bez připomínek. Jinak velice kladně hodnotím výběr hostů - zejména paní 

Ostrýžové. Přinesla pohled z druhé strany, se kterým se také ztotožňujeme: pro 

žáky s problémy je nejlepší odborná péče speciálních škol, kde jsou jejich 

vrstevníci se stejnými nebo podobnými problémy. Jsem ráda, že díky tomuto 

setkání vnímají pracovníci této školy, že my, obyčejní učitelé si jich vážíme a 

chceme, aby jejich činnost zůstala zachována. 

L. Novotná   

 J. Romanová   

Připomínky uvedeny přímo v textu zápisu. V. Slámová   

 „Asistent pedagoga v systému inkluzivního vzdělávání“ 

Lektor: Mgr. et Mgr. Ivona Čermáková 

Workshop je zaměřený na ukotvení pozice asistenta pedagoga v třídním 

kolektivu i ve vzdělávacím systému jednotlivých škol. Dozvíte se: 

● Jaká je role asistenta pedagoga v systému inkluzivního vzdělávání? 

● Jaké kroky je třeba udělat, aby se z asistenta pedagoga a třídního učitele 

stal plně funkční tým? 

● Je školní klima nakloněno aktivitám asistenta pedagoga? 

 

Didaktické pomůcky pro MŠ?!, knihy a pracovní sešity pro MŠ (S.K.): za MŠ 

tyto návrhy 

Infra, s. r. o. - publikace KAFOMET atd., 

Portál pro odbornou literaturu i pracovní listy, 

Edika apod. 

J. Zelená 

 

 

 

 

 

 

INFRA - nemají 

zájem přijet 

vystavovat 

pomůcky 

EDIKA - přijedou 

 Připravujem

e 

 


