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►Termín obhajoby: 9. 12. 2019, Praha

►Hodnotitel: Odborná platforma společného vzdělávání (projekt APIV B)

► Hodnotitelé: – Mgr. Hana Stýblová (Asociace ředitelů ZŠ)

– PaeDr. Pavlína Baslerová (Univerzita Palackého Olomouc)

► Členové odborné platformy přítomni při obhajobě: 10 členů, zástupci NÚV, NIDV, 
APIV B, ČOSIV, META o.p.s., 
Člověk v tísni, a další
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►Hodnocené oblasti:

 Zmapování stavu

 Cílové skupiny

 Zapojení relevantních aktérů

 Strategie a její naplňování

 Finanční zajištění

 Odpovědnost



Hodnocení Školské inkluzivní koncepce Zlínského kraje

5

►Hodnocené oblasti:

 Zmapování stavu 15 bodů (váha kritéria 20)

 Cílové skupiny 5 bodů (váha kritéria 15)

 Zapojení relevantních aktérů 15 bodů (váha kritéria 15)

 Strategie a její naplňování 15 bodů (váha kritéria 25)

 Finanční zajištění 8 bodů (váha kritéria 12,5)

 Odpovědnost 8 bodů (váha kritéria 12,5)
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Hodnocení Zlínského kraje 

66 bodů ze 100

Schváleno s doporučeními
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►Hodnocení ostatních krajů:

 Karlovarský kraj Neschváleno, dodatečně schváleno s doporučeními

 Olomoucký kraj 58 bodů, schváleno s doporučeními

 Liberecký kraj 35 bodů, neschváleno, dodatečně neschváleno

 Zlínský kraj 66 bodů, schváleno s doporučeními

 Plzeňský kraj 60 bodů schváleno s doporučeními

 Středočeský kraj 10 bodů neschváleno
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►Závěrečný komentář

ŠIKK Zlínského kraje byl zpracován s plnou odpovědností ke zpracovávanému tématu. Je patrné, že 
materiál byl zpracován úřednicky, ale podle stanovených podkladů – využití Metodiky rovných příležitostí, 
Dlouhodobého záměru ČR 2019 – 2023, Dlouhodobého záměru Zlínského kraje.

Analytická část je velmi obsáhlá a jistě nebylo lehké vybrat základní okruhy, kterými se bude ŠIKK zabývat. 
Přesto se podařilo vytipovat tři základní tematické okruhy. Jistě zůstalo mnoho dalších dílčích, ale i větších 
problémů, které analýza, pomocí dotazníků, statistických údajů z výkazů MŠMT, z dotazníkového šetření OP 
VVV, ukázala. Doufám, že výsledky těchto analýz budou předmětem dalších projektů ve prospěch 
vzdělávání ve Zlínském kraji.

Formálně byl dokument zpracován dobře, někdy zbytečné rozepisování názvů, když existuje seznam 
zkratek.
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Ve fázi implementace Koncepce je vhodné 
realizovat analýzu vzdělávacích potřeb pedagogů, 
aby plánované vzdělávací aktivity byly cílené ve 
vazbě na Koncepci, využitelné a využívané.

Pro úplnost vstupní i následné analýzy je vhodné 
získat větší přehled o fungování sociálních služeb v 
kraji zaměřených na podporu klientů a jejich rodin 
(oblast žáků se zdravotním, sociálním 
znevýhodněním) a podpořit zapojení těchto služeb 
do plnění cílů Koncepce.

Ve fázi implementace Koncepce se rovněž doporučuje 
zacílit činnost fungující pracovní skupiny pro rovné 
příležitosti či obdobného tělesa monitorujícího realizaci 
Koncepce na téma přenosu zkušeností a podpory 
spolupráce všech subjektů zainteresovaných do zavádění 
společného vzdělávání. Vhodným zaměřením by například 
byla kvalita poskytování poradenských služeb, neboť 
ředitelé škol s ní ve větší míře projevují nespokojenost.

Ve fázi implementace Koncepce se doporučuje zaměřit 
se na osvětlení příčiny neodůvodněně vysokého 
procenta žáků bez přiznaných podpůrných opatření (je 
dán kapacitními možnostmi poradenského systému?), 
na aktivity podporující žáky s odlišným mateřským 
jazykem, na snížení fyzické bariérovosti škol a podporu 
funkční sítě organizací a institucí zapojených do 
zavádění společném vzdělávání. 
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Graf č. 16
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Jsou ve vaší MŠ děti se SVP, které by podle Vašeho názoru potřebovaly podpůrná opatření 2. 
stupně a vyšší, ale nebyly diagnostikovány školským poradenským zařízením (ŠPZ)?

Ano Ne

Přibližně jedna třetina (32 %) z 233 zúčastněných MŠ uvádí, že dle jejich názoru mají v MŠ děti se speciálními vzdělávacími

potřebami, u nichž odhadují potřebu podpůrných opatření 2. a vyššího stupně, přičemž však tyto děti nebyly diagnostikovány

v ŠPZ.
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Uveďte kvalifikovaný odhad počtu těchto dětí:

počet dětí

Výše zmíněných 32 % MŠ mezi těmito v ŠPZ nediagnostikovanými dětmi s potřebou podpůrných opatření 2. a vyššího stupně odhaduje nejvyšší počet dětí se

specifickými poruchami chování (77), dětí kulturně a sociálně znevýhodněných (65), se specifickou poruchou učení a chování (48), se specifickou poruchou učení (45)

a dětí s lehkým mentálním postižením (39). Nejméně často jsou v početním odhadu těchto nediagnostikovaných dětí zmiňovány děti s fyzickým postižením (11) a děti

nadané či mimořádně nadané (16).
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Graf č. 50
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Jsou ve vaší ZŠ žáci se SVP, kteří by podle Vašeho názoru potřebovali podpůrná 
opatření 2. stupně a vyšší, ale nebyli diagnostikováni ŠPZ?

Ano Ne

Přibližně jedna čtvrtina (26 %) ze 171 zúčastněných ZŠ uvádí, že dle jejich názoru mají v ZŠ žáky se speciálními vzdělávacími

potřebami, u nichž odhadují potřebu podpůrných opatření 2. a vyššího stupně, přičemž však tito žáci nebyli diagnostikováni v ŠPZ.
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Kvalifikovaný odhad počtu žáků:

Výše zmíněných 26 % ZŠ mezi těmito v ŠPZ nediagnostikovanými žáky s potřebou podpůrných opatření 2. a vyššího stupně odhaduje nejvyšší zastoupení

nediagnostikovaných žáků se specifickou poruchou učení (202), se specifickou poruchou učení a poruchou chování (85) a žáků se specifickou poruchou chování

(59). Nejméně často jsou v početním odhadu těchto nediagnostikovaných žáků zmiňováni žáci s fyzickým postižením (5) a kombinovanými vadami (6).
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Graf č. 76
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Jsou ve vaší SŠ žáci se SVP, kteří by podle Vašeho názoru potřebovali podpůrná 
opatření 2. stupně a vyšší, ale nebyli diagnostikováni ŠPZ?

Ano Ne

14 SŠ (29 %) ze 49 zúčastněných uvádí, že dle jejich názoru mají na SŠ žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, u nichž odhadují potřebu

podpůrných opatření 2. a vyššího stupně, přičemž však tito žáci nebyli diagnostikováni v ŠPZ.
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Kvalifikovaný odhad počtu žáků

Výše zmíněných 29 % SŠ mezi těmito v ŠPZ nediagnostikovanými žáky s potřebou podpůrných opatření 2. a vyššího stupně odhaduje nejvyšší zastoupení

nediagnostikovaných žáků se specifickou poruchou učení (271), nadaných a mimořádně nadaných (147), s obtížemi jinými- jako jsou například psychické apod. (96) a

se specifickou poruchou chování (65). Nejméně často jsou v početním odhadu těchto nediagnostikovaných žáků zmiňováni žáci s fyzickým postižením (4) a se

smyslovými vadami (5). Ve srovnání s kvalifikovaným odhadem ze ZŠ je nejvýraznější rozdíl v počtu nediagnostikovaných žáků nadaných a mimořádně nadaných, kde

SŠ odhadují čtyřnásobné množství těchto nediagnostikovaných žáků. V kvalifikovaném odhadu SŠ rovněž výrazně přibylo množství nediagnostikovaných žáků s jinými

obtížemi (např. psychickými, zdravotními apod.).
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Ve fázi implementace Koncepce je vhodné 
realizovat analýzu vzdělávacích potřeb pedagogů, 
aby plánované vzdělávací aktivity byly cílené ve 
vazbě na Koncepci, využitelné a využívané.

Pro úplnost vstupní i následné analýzy je vhodné 
získat větší přehled o fungování sociálních služeb v 
kraji zaměřených na podporu klientů a jejich rodin 
(oblast žáků se zdravotním, sociálním 
znevýhodněním) a podpořit zapojení těchto služeb 
do plnění cílů Koncepce.

Ve fázi implementace Koncepce se rovněž doporučuje 
zacílit činnost fungující pracovní skupiny pro rovné 
příležitosti či obdobného tělesa monitorujícího realizaci 
Koncepce na téma přenosu zkušeností a podpory 
spolupráce všech subjektů zainteresovaných do zavádění 
společného vzdělávání. Vhodným zaměřením by například 
byla kvalita poskytování poradenských služeb, neboť 
ředitelé škol s ní ve větší míře projevují nespokojenost.

Ve fázi implementace Koncepce se doporučuje zaměřit 
se na osvětlení příčiny neodůvodněně vysokého 
procenta žáků bez přiznaných podpůrných opatření (je 
dán kapacitními možnostmi poradenského systému?), 
na aktivity podporující žáky s odlišným mateřským 
jazykem, na snížení fyzické bariérovosti škol a podporu 
funkční sítě organizací a institucí zapojených do 
zavádění společném vzdělávání. 
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Ve fázi implementace Koncepce je vhodné 
realizovat analýzu vzdělávacích potřeb pedagogů, 
aby plánované vzdělávací aktivity byly cílené ve 
vazbě na Koncepci, využitelné a využívané.

Pro úplnost vstupní i následné analýzy je vhodné 
získat větší přehled o fungování sociálních služeb v 
kraji zaměřených na podporu klientů a jejich rodin 
(oblast žáků se zdravotním, sociálním 
znevýhodněním) a podpořit zapojení těchto služeb 
do plnění cílů Koncepce.

Ve fázi implementace Koncepce se rovněž doporučuje 
zacílit činnost fungující pracovní skupiny pro rovné 
příležitosti či obdobného tělesa monitorujícího realizaci 
Koncepce na téma přenosu zkušeností a podpory 
spolupráce všech subjektů zainteresovaných do zavádění 
společného vzdělávání. Vhodným zaměřením by například 
byla kvalita poskytování poradenských služeb, neboť 
ředitelé škol s ní ve větší míře projevují nespokojenost.

Ve fázi implementace Koncepce se doporučuje zaměřit 
se na osvětlení příčiny neodůvodněně vysokého 
procenta žáků bez přiznaných podpůrných opatření (je 
dán kapacitními možnostmi poradenského systému?), 
na aktivity podporující žáky s odlišným mateřským 
jazykem, na snížení fyzické bariérovosti škol a podporu 
funkční sítě organizací a institucí zapojených do 
zavádění společném vzdělávání. 



Děkuji za pozornost

18


