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Analytická část I.

1. Primární analýza vlastního šetření Zlínského kraje ve spolupráci 
s MAP, během kterého byly osloveny všechny MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ na území 
Zlínského kraje formou elektronického dotazníku. Šetření se zúčastnilo 233 
mateřských škol, 171 základních škol, 49 středních škola 9 vyšších odborných škol. 
Získaná data byla nejprve statisticky zpracována a následně analyzována, viz 
kapitola 2.1.

2. Výkaznictví MŠMT - analyzovány byly relevantní výkazy, zejména pak S01, M3, 
Z2, M8, R13, Z23 a Z33.
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Analytická část II.

3. Dotazníkové šetření na MŠ a ZŠ po ukončení projektů Šablony I. 
Analýza souborů představujících agregovaný výstup z dotazníků základních a 
mateřských škol, po ukončení Šablon I., respektive při vstupu do výzvy Šablony II. 
Nejedná se sice o data ze všech škol na území Zlínského kraje. Jde o 216 (67,5%) 
mateřských škol a 171 (64,8%), takže výsledkům lze přisuzovat odpovídající výpovědní 
hodnotu. Výsledky lze porovnávat s výsledky na úrovni ČR, i ORP.

4. Dotazníkového šetření na SŠ a VOŠ v rámci P-KAP - provedena analýza dat 
z šetření v roce 2018 v porovnání s šetřením v roce 2015. Šetření proběhlo na 69 
školách ve Zlínském kraji.

5. Mapování stavu inkluze na SŠ a VOŠ v rámci P – KAP – analýza, která 
vychází z mapování na všech školách navštívených v období od začátku mapování do 
června 2018 včetně. Osloveno tak bylo 32 škol (43 % škol v rámci kraje).
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MŠ
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Z 233 zúčastněných MŠ jich 202 v daném období nemělo nikdy zřízenu pozici spec. pedagoga. Více než polovina
z nich (53 %) jako důvod uvádí, že v jejich MŠ není spec. pedagoga potřeba a dalších 69 z nich (34 %), že ho
nemají z důvodů nedostatku fin. prostředků. Zbývající MŠ jako důvod uvádějí nedostatek lidských zdrojů (7 %)
nebo jiný důvod (6 %), jako např. jen příležitostné využití spec. pedagoga (nejčastěji), přítomnost VŠ vzdělaných
pracovníků v oboru speciální pedagogika v týmu, malý počet dětí vzhledem k naplnění jeho úvazku apod.



MŠ
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Speciální pedagog byl ve šk. roce 2015/2016 přibližně u poloviny MŠ placen buď ze zdrojů zřizovatele (vč.
rezervy školy) anebo z jiných zdrojů. V dalších šk. letech postupně přibývá čerpání finančních zdrojů na spec.
pedagoga ze Šablon, avšak celkově tuto možnost financování využily v daném školním roce maximálně 4 MŠ.
Počet MŠ, které na financování spec. pedagogů využívají zdroje zřizovatele (vč. rezerv školy), zůstává v průběhu
čtyř let přibližně stejný. Počet MŠ, které na financování speciálních pedagogů využívají jiné zdroje, v průběhu
čtyř let narůstá, přičemž maximálně tuto možnost využilo 15 MŠ, a to ve školním roce 2018/2019.



ZŠ
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Školní psycholog byl ve školním roce 2015/2016 v 52 % případů placen ze zdrojů zřizovatele (vč. rezervy školy),
z jedné třetiny z jiných zdrojů a v 15 % ze Šablon. Od školního roku 2016/2017 do současnosti je zřejmý
zejména nárůst čerpání finančních zdrojů na šk. psychologa ze Šablon. Ve školním roce 2018/2019 byl šk.
psycholog placen ve 36 % případů ze zdrojů zřizovatele (včetně rezervy školy), z 20 % z jiných zdrojů a v 44 % ze
Šablon. Od roku 2015 do roku 2019 se počet ZŠ se šk. psychologem téměř zdvojnásobil.



ZŠ
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Z počtu 171 zúčastněných ZŠ jich 129 v daném čtyřletém období nemělo pozici šk. psychologa nikdy zřízenu. 49
(38 %) z nich nemá ve škole zřízenu tuto pozici z důvodů nedostatku finančních prostředků, 39 ZŠ (30 %) jako
důvod uvádí, že není šk. psychologa potřeba, dalších 32 (25%) jako důvod uvádí nedostatek lidských zdrojů
anebo vidí jiné důvody (7 %), jako např. jsme málotřídní škola, příležitostné využívání psychologa odjinud, škola
zřízená podle § 16, odst. 9. ŠZ nemá z projektů možnost šk. psychologa zaměstnávat, z rozpočtu na to nemá atd.



SŠ
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Ve šk. roce 2015/2016 byl v polovině případů školní psycholog placen ze zdrojů zřizovatele (vč. rezervy školy) a
v polovině z jiných zdrojů. Poprvé ve šk. roce 2016/2017 bylo využito čerpání finančních zdrojů ze Šablon (jeden
případ) a nadále převažovalo placení šk. psychologa ze zdrojů zřizovatele (50%) a z jiných zdrojů. Od šk. roku
2018/2019 došlo k výrazné změně, v 58% začal být placen ze Šablon, ve 34 % případů ze zdrojů zřizovatele,
pouze z 8 % z jiných zdrojů (1). Od roku 2015 do roku 2019 se počet SŠ se šk. psychologem zdvojnásobil.



SŠ
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Z celkového počtu 49 zúčastněných SŠ jich 34 v daném čtyřletém období nemělo pozici školního psychologa
nikdy zřízenu. 11 SŠ (32 % z nich) nemá ve škole zřízenu tuto pozici z důvodů nedostatku finančních
prostředků, dalších 10 (29%) jako důvod uvádí, že není školního psychologa potřeba, 6 SŠ (18%) jako důvod
uvádí nedostatek lidských zdrojů. 7 SŠ (21%) uvádí jiné důvody, jako např. spolupráci s externími pracovníky,
využití v oboru vzdělaného VP, aprobovaných vyučujících apod.



MŠ
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ZŠ
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SŠ
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ZŠ
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SŠ
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ZŠ
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ZŠ
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ZŠ
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SŠ
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M08_SŠ_IX. Žáci v běžných třídách podle druhu 
zdravotního postižení - denní forma vzdělávání
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Druh postižení
Rok

2016 2017 2018

Mentálně postižení 35 39 37

Sluchově postižení 20 19 28

Zrakově postižení 2 5 8

Se závažnými vadami řeči 6 11 11

Tělesně postižení 29 28 30

S více vadami 17 28 27

Se závaž.poruchami učení (jen nižší st.vícelet. G) 4 5 23

Se závaž.poruchami učení (bez nižšího st.vícelet. G) 76 376 686

Se závaž.poruchami chování (jen nižší st.vícelet. G) 0 2 9

Se závaž.poruchami chování (bez nižšího st.vícelet.G) 7 58 110

Autisté 30 35 48

Celkem 226 603 1 017



ŠPP
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PPP jako příklad ŠPZ
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Mapování stavu inkluze na SŠ a VOŠ v rámci P – KAP

• Postoje pedagogů, metodická podpora a sdílení zkušeností

• Význam bezbariérovosti, spolupráce se ŠPZ, forma ŠPP

• Nevhodná volba oboru studia, předčasné odchody, kariérové poradenství

• Nadaní žáci, pedagogická diagnostika nadaných a spolupráce vysokými 
školami
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Shrnutí formou SWOT analýzy.

SWOT analýza 20190829.docx

V rámci plnění aktivit návrhové části bude doplněno stanovení cílů ve smyslu:

• Jak pomocí silných stránek využít příležitosti? (S-O hodnocení) 

• Jak využít příležitosti k odstranění slabých stránek? (W-O hodnocení) 

• Jak využít silné stránky k odvrácení hrozeb? (S-T hodnocení) 

• Jak snížit hrozby ve vztahu k slabým stránkám? (W-T hodnocení) 
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Připomínky?

Otázky?
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Děkuji za pozornost
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