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DEFINICE INKLUZE

 Inkluze je něco co je, ale být nemusí. Když to není, nic se 

nestane. Když to je, tak se s tím už hold nic dělat nedá a 

nezbývá nic jiného než se s tím smířit a přizpůsobit se 

tomu. (slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/inkluze)

 Inkluze (z lat. inclusio, zahrnutí) znamená zahrnutí nebo 

přijetí do nějakého celku. Opak je exkluze – vyloučení. 

(cs.wikipedia.org)

 Podstatou je změněný pohled na selhání dítěte v systému, 

resp. selhání vzdělávacího systému v případě konkrétního 

dítěte. Při neúspěchu je třeba hledat bariéry v systému, 

který není dostatečně otevřený k potřebám jednotlivce. 

(ferovaskola.cz)



INKLUZE  - OBECNĚ PLATÍ

1. Děti se posuzují podle svých individuálních potřeb 
nikoliv jen podle diagnóz
Škola je tu pro děti. Dítě je uživatel veřejné služby 
vzdělávání. Každé dítě bez rozdílu má na základě svých 
individuálních potřeb právní nárok na adekvátní podporu, 
aby mohlo co nejlépe rozvíjet svůj vzdělávací potenciál. 
Na podporu mají nárok všechny děti, které ji potřebují, bez 
ohledu na to, co jim „je“, „není“, „chybí“ či „přebývá“.



INKLUZE – OBECNĚ PLATÍ

2. Na podpůrná opatření mají děti právo
Školský zákon v § 16 odst. 1 definuje podpůrná opatření 
jako právní nárok dítěte na jejich využívání, nikoliv jen jako 
pouhou možnost jich využít. Dítě se speciálními 
vzdělávacími potřebami má právo na nezbytné úpravy 
ve vzdělávání odpovídající jeho zdravotnímu stavu, 
kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám. 
Tomuto právu dítěte pak odpovídá povinnost školy 
přiznanou podporu poskytovat.



INKLUZE – OBECNĚ PLATÍ

3. Zákon definuje všechna podpůrná opatření
Školský zákon v § 16 odst. 2 uceleně upravuje, co vše patří 
mezi podpůrná opatření. Nic, co není v zákoně vymezeno, 
podpůrným opařením není a být nemůže (například tzv. 
domácí vzdělávání). Podpůrná opatření zákon dělí do pěti 
stupňů podle jejich náročnosti. První stupeň podpory 
poskytuje škola, o podpůrných opatřeních druhého až 
pátého stupně rozhoduje školské poradenské zařízení 
(speciálně pedagogické centrum nebo pedagogicko 
psychologická poradna) ve správním řízení.



INKLUZE – OBECNĚ PLATÍ

5. Školám se financují podpůrná opatření v plné výši
Podpůrná opatření mají v rámci celé České republiky 
jednotnou cenu takzvanou normovanou finanční 
náročnost a stát garantuje jejich úhradu v plné výši 
z veřejných rozpočtů.



NORMA

 Norma je to, co je v dané společnosti a kultuře 

obvyklé a akceptované.

 Normální je to, co umožňuje normální fungování 

jedince.

 Normální je takový projev, který vede k 

potřebnému efektu. 



POTENCIÁLNÍ KLIENT ŠKOLSKÉ 

INKLUZE



HANDICAP

 Neschopnost dosahovat cílů v konkrétní 

společnosti obvyklým způsobem.

 Odlišení od většinové populace ve smyslu deficitu 

funkce, vzhledu nebo možností.



MIMOŘÁDNÉ NADÁNÍ

 Nadprůměrné genové vybavení jedince pro jednu 

konkrétní dovednost nebo činnost nebo skupinu 

dovedností, činností.

 Schopnost dosahovat výsledků a cílů jinými 

cestami, než je tomu obvyklé u ostatních členů 

společnosti.



ŽÁK SE SPECIFICKÝMI

VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Dítětem, žákem a studentem se speciálními

vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením,

zdravotním znevýhodněním nebo sociálním

znevýhodnění.

 Vyžaduje pozornost učitele větší,než je obvyklé u žáka jeho 
věku a navštěvovaného ročníku

 Vyžaduje speciální pomůcky

 Vyžaduje jiné tempo výuky

 Vyžaduje jinou strukturu vyučovacích hodin

 Jeho výkon je odlišný, než je obvyklé u žáka jeho věku



JE TO VŠECHNO?

NEZAPOMÍNÁME NA NĚCO?



POTŘEBY ČLOVĚKA 
(MASLOWOVA PYRAMIDA POTŘEB)



POTŘEBY ČLOVĚKA - OTÁZKY

Dítě / žák se 

specifickými 

vzdělávacími potřebami 

může mít změněné 

způsoby výkonu 

fyziologických potřeb

Příjem potravy, močení, 

stolice, hygiena, často i 

nutná medikace

JSEM SCHOPEN / 

OCHOTEN ZAJISTIT?



POTŘEBY ČLOVĚKA - OTÁZKY

Dítě / žák se 

specifickými 

vzdělávacími potřebami 

může mít změněné 

vnímání okolí.

Zrakové vnímání, 

sluchové vnímání, 

mentální zpracování…

JSEM SCHOPEN / 

OCHOTEN POMOCI?



POTŘEBY ČLOVĚKA - OTÁZKY

Dítě / žák se specifickými 

vzdělávacími potřebami 

může mít změněné 

možnosti navazovat 

vztahy.

Odlišné komunikační 

prostředky, omezení 

percepční, psychické a 

emoční limity…

JSEM SCHOPEN / 

OCHOTEN 

SATUROVAT?



POTŘEBY ČLOVĚKA - OTÁZKY
Dítě / žák se specifickými 

vzdělávacími potřebami může 

mít změněná instrumentária 

dosahování cílů.

Mentální, smyslové či 

motorické limity v kontrastu 

s vlastním očekáváním

JSEM SCHOPEN / 

OCHOTEN HLEDAT 

CESTY?



POTŘEBY ČLOVĚKA - OTÁZKY

Dítě / žák se specifickými 

vzdělávacími potřebami 

může mít změněné 

možnosti realizace.

Limity dané osobními 

specifiky (mobilita, 

sociální limity…)

JSEM SCHOPEN / 

OCHOTEN HLEDAT 

ALTERNATIVY?



BEREME V ÚVAHU MOŽNOSTI

ZAČLENĚNÍ



BEREME V ÚVAHU PŘEDPOKLADY

DÍTĚTE





 Zpravidla celodenní 

péče

 Zpravidla velmi 

koncentrovaná péče

 Dostupnost zpravidla 

ve větších městech

 Zpravidla  odloučení 

dítěte od rodičů

 Minimální styk 

s ostatní populací

Výhody Nevýhody





 Lze zřídit prakticky 

na kterékoliv základní 

škole

 Přibližuje svět 

handicapu a intaktní

 Je vhodná i pro žáky s 

těžkým handicapem

 Nutná kvalitní 

příprava ze strany 

školy

 Nikdy nemůže 

poskytnout ucelenou 

rehabilitaci 

Výhody Nevýhody





 Vhodné i pro žáky s 

těžkým handicapem

 Výrazný prvek 

sociální rehabilitace 

pro všechny 

zúčastněné

 Velmi náročné na 

vytvoření správného 

školního klimatu

 Náročné na koordinaci 

činností v rámci školy

Výhody Nevýhody





 Maximální dostupnost 

realizace

 Zpravidla 

neefektivnost

Výhody Nevýhody





 Maximální rozměr 

sociální rehabilitace

 Maximální dostupnost

 Zpravidla finanční 

nenáročnost

 Nutná pečlivá rozvaha 
před indikací

 Nutná kvalitní příprava 
klimatu třídy a školy

 Náročné na přípravu 
pedagoga

 Náročné na koordinaci 
činností

Výhody Nevýhody



NA PRVNÍM MÍSTĚ MUSÍ BÝT VŽDYCKY ZÁJEM

A PROSPĚCH INKLUDOVANÉHO DÍTĚTE?



TO BY BYLO MÉNĚ, NEŽ MÁLO!

Takový přístup produkuje

 Neúspěch ve vzdělávání inkludovaného žáka

 Selhání sociálních struktur školní i třídní 

komunity

 Omezení pro ostatní žáky

 Vyhořelého pedagoga



UČITELÉ

Ve vztahu k učitelům je nezbytné:

 Pedagog potřebuje vidět za sebou výsledky své 

práce

 Rozvíjení pozitivního postoje učitelů

 Vytváření pocitu “sounáležitosti”

 Zavádění potřebných pedagogických dovedností 

a času pro profesní reflexi



ŠKOLA

V systému školy je potřeba:

 Implementovat celoškolský přístup

 Vystavět fungující struktury podpory

 Rozvíjet řízení školy



KLIMA ŠKOLY



KLIMA ŠKOLY



KLIMA ŠKOLY



KLIMA ŠKOLY



PŘIPRAVENOST ŠKOLY



PŘIPRAVENOST ŠKOLY



PŘIPRAVENOST ŠKOLY



PŘIPRAVENOST ŠKOLY



PÁR DAT Z 

DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

MEZI ŽÁKY ZŠ



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

 Základní škola Moravský Krumlov Ivančická 218

 Zřizovatelem školy je Město 

 Moravský Krumlov

 Celkem 225 žáků v 15 třídách

 Z toho:

 1 třída specializovaná pro děti s poruchami učení       

 2 třídy pro děti s lehkou mentální retardací                

 2 třídy pro děti se středně těžkými a těžkými

 kombinovanými vadami

 10 běžných tříd

 Počet pedagogů: 26



INKLUZE – OBECNĚ PLATÍ

4. Rozhodnutí školského poradenského zařízení jsou 
právně závazná
Oproti předchozí právní úpravě je nyní doporučení 
ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 
právně závazným rozhodnutím orgánu veřejné moci a škola 
je povinna předepsaná podpůrná opatření poskytovat. 
Proti rozhodnutí přísluší oprávněným osobám možnost 
využít opravné prostředky. Odvolání v takzvané revizi může 
podat nejen zákonný zástupce, ale také škola, cítí-li 
se rozhodnutím orgánu jakkoliv dotčena, případně jiný 
orgán veřejné moci, který má na věci právní zájem 
(například Česká školní inspekce, Orgán sociálně-právní 
ochrany dětí, soud).



STRUKTURA POČTU ŽÁKŮ Z POHLEDU

INTEGRACE

zohledňovaní , IVP; 

71; 32%ostatní; 127; 55%

ŠVP LMR; 15; 7%

PŠ; 4; 2%RVP PŠ; 8; 4%

RVP PŠ

PŠ

ŠVP LMR

zohledňova
ní , IVP
ostatní



STRUKTURA SKUPINOVĚ

INTEGROVANÝCH ŽÁKŮ

RVP PŠ; 8; 21%

PŠ            ; 4; 10%

ŠVP LMR; 15; 38%

SPU; 12; 31%

RVP PŠ

PŠ            

ŠVP LMR

SPU



OTÁZKA Č. 1: CO SI MYSLÍŠ O ZAŘAZENÍ

ŽÁKA S TĚŽKÝM POSTIŽENÍM DO BĚŽNÉ

ZÁKLADNÍ ŠKOLY?

nevadí mi to; 56; 

89%

vadí mi to; 0; 0%

je mi to jedno; 7; 

11%

nevadí mi to

vadí mi to

je mi to jedno



OTÁZKA Č. 2 :SETKÁVÁŠ SE S ŽÁKY

S HANDICAPEM, KTEŘÍ NAVŠTĚVUJÍ TVOJI

ŠKOLU?

ano; 58; 92%

ne; 5; 8%

ano

ne



OTÁZKA Č. 3: KDE POTKÁVÁŠ SPOLUŽÁKY

S POSTIŽENÍM? (VOLBA VÍCE MOŽNOSTÍ)
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OTÁZKA Č. 4: JAK ČASTO POTKÁVÁŠ

SPOLUŽÁKY S TĚŽKÝM POSTIŽENÍM?

méně než denně; 

21; 33%

denně; 33; 53%

několikrát denně; 9; 

14%

méně než denně

denně

několikrát denně



OTÁZKA Č. 5: MLUVÍTE O ŽÁCÍCH

S POSTIŽENÍM A JEJICH DOCHÁZCE

DO BĚŽNÉ ŠKOLY VE VYUČOVÁNÍ S

UČITELI?
ano; 5; 8%

ne; 7; 11%

občas; 51; 81%

ano

ne

občas



OTÁZKA Č. 7: MYSLÍŠ, ŽE BYS DOKÁZAL(A) 

POMOCI SPOLUŽÁKOVI S POSTIŽENÍM

PŘI BĚŽNÝCH DENNÍCH POTŘEBÁCH?

ano; 24; 38%

ne; 4; 6%

nevím; 35; 56%

ano

ne

nevím



OTÁZKA Č. 8: POKUD BYS MU DOKÁZALA

POMOCI, OPRAVDU BYS MU POMOHLA?

ano; 34; 58%

ne; 3; 5%

nejspíš ano; 22; 

37%

ano

ne

nejspíš ano



OTÁZKA Č.6: CO SE TI VYBAVÍ, KDYŽ SE

ŘEKNE „ČLOVĚK S POSTIŽENÍM“?

NEJČETNĚJŠÍ ODPOVĚDI ŽÁKŮ.

 Člověk, který je v nevýhodě.

 Člověk, který nemůže být samostatný.

 Člověk s vrozenou nemocí.

 Člověk na vozíčku.



OTÁZKA Č. 9: MÁŠ DOJEM, ŽE JSI KVŮLI

SPOLUŽÁKŮM S HANDICAPEM VE ŠKOLE

NĚJAK OMEZOVÁN(A)?
ano; 0; 0%

ne; 63; 100%

ano

ne



PÁR DAT Z 

DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

MEZI UČITELI ZŠ



OTÁZKA Č. 1: JAK VNÍMÁTE PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ

S TĚŽKÝM KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V NAŠÍ

ŠKOLE?

87%

0%

13%

dobře

špatně

vnímám je jako jiné

žáky



OTÁZKA Č. 2: JAK VNÍMÁTE MÍRU ZÁTĚŽE PLYNOUCÍ

ZE SPECIFICKÉ PŘÍPRAVY NA VYUČOVÁNÍ

INDIVIDUÁLNĚ INTEGROVANÉHO ŽÁKA?

40%

20%

40%

negativně

občas negativně

nepřemýšlím o tom



OTÁZKA Č. 3: MYSLÍTE SI, ŽE INTEGRACE ŽÁKŮ

S POSTIŽENÍM DO BĚŽNÝCH ŠKOL TAK, JAK JE TO

VE VAŠÍ ŠKOLE, JE SPRÁVNÁ?

100%

0%0%

ano

ne

nepřemýšlím o tom



LEGISLATIVA K INKLUZI 

NADNÁRODNÍ

• Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (2006)

Státy zajistí inkluzivní systém vzdělávání na všech úrovních, 

plnohodnotný rozvoj lidského potenciálu a smysl pro důstojnost a 

vlastní hodnotu.

• Salamanská deklarace UNESCO (1994)

Běžné školy s inkluzivní orientací jsou nejefektivnějším nástrojem v 

boji proti diskriminaci, ve vytváření přátelských komunit, v budování 

inkluzivní společnosti a v dosahování vzdělávání pro všechny.

• Světová deklarace vzdělání pro všechny (1990)

Právo na vzdělání pro všechny bez rozdílu.

• Úmluva OSN o právech dítěte (1989)

Právo všech dětí získat vzdělání bez jakékoliv diskriminace.

• Všeobecná deklarace lidských práv (1948)

Právo na bezplatné povinné základní vzdělání pro všechny děti.

https://www.mpsv.cz/cs/28419
http://www.msmt.cz/file/39240_1_1/
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/svetova-deklarace-vzdelani-pro-vsechny
https://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/umluva-o-pravech-ditete.pdf
http://www.msmt.cz/file/39238/download/


LEGISLATIVA K INKLUZI 

NADNÁRODNÍ
• Školský zákon č. 561/2004 Sb.

Rovný přístup ke vzdělávání bez diskriminace; pravidlo spádové 

školy; právo na výběr školy a organizační formy má rodič

• Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných č. 27/2016 Sb.

Upravuje vzdělávání a poskytování PO dětem s SVP, nadaným a 

dětem podle 16 odst. 9 , příloha č. 1 obsahuje přehled PO podle 

stupňů a potřeby včetně NFN, příloha č. 2 –5: IVP, PLPP, Zpráva, 

Doporučení ŠPZ

• Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských poradenských zařízeních č. 72/2005 Sb.

Poskytování, bezplatnost vs. úplatnost

• Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení č. 

364/2005 Sb.

Upravuje vedení školní matriky a do ní zapisovaných údajů včetně 

PO

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-2
http://www.msmt.cz/file/43482
http://www.msmt.cz/file/39164/download/


DĚKUJI ZA POZORNOST


