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Intervence INKLUZE v PKAP – odlišnost od 
ostatních intervencí

Dva cíle:

• Podpora intervence – účast GI na seminářích i setkáních 
realizačních týmů KAP, jako moderátor, resp. zpravodaj; 
posuzování stavu v oblasti intervence v kraji a pomoc 
při přípravě, realizaci a vyhodnocení KAP.

• Mapování stavu inkluze ve vzdělávání - zpráva o stavu 
inkluzivního vzdělávání na SŠ a VOŠ v určeném kraji: 
polostrukturované rozhovory, vyhodnocení dat, 
formulace zprávy o stavu inkluzivního vzdělávání a 
doporučení vedoucí ke zlepšení charakterizovaného 
stavu, včetně konzultace s vedením školy.



Intervence INKLUZE – vymezení tématu

Inkluzivní vzdělávání vychází z požadavku 
přizpůsobení edukačního prostředí žákům. 
V takovém prostředí lze pracovat s heterogenní 
skupinou žáků a akceptovat tak různorodost pohlaví, 
etnicity, kultury, jazyka, sociálního prostředí, popř. 
věku; lze pracovat s různou úrovní předpokladů 
včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami či 
mimořádným nadáním. Inkluzivní vzdělávání dává 
možnost vytvoření „školy pro všechny“.



Intervence INKLUZE – základní znaky

• ke vzdělávání mají přístup všichni bez rozdílu;

• vzdělávání je snadno a bezpečně fyzicky přístupné;

• vzdělávání si mohou dovolit všichni, je ekonomicky 
dostupné;

• vzdělávání je poskytováno v odpovídající kvalitě, 
reaguje na potřeby měnící se společnosti, včetně 
odborného náhledu na potřeby zdravotně 
postižených i komunit z odlišného kulturního a 
sociálního prostředí.



Intervence INKLUZE – očekávané problémové 
okruhy

• Aplikace Školského zákona č. 82/20015 Sb. a 
Vyhlášky č. 27/20016 Sb. – aplikace nového 
právního prostředí sice nepochybně přinese v 
přechodném období problémy, ale v dlouhodobém 
horizontu bude jistě přínosem.

• Racionální pochopení hranic možností inkluze, 
neboť stanovení nereálných studijních cílů nemusí 
vést, ani při maximálním využití odpovídajících 
podpůrných opatření, k jejich naplnění a v 
konečném důsledku může vést naopak ke ztížení 
společenského uplatnění dotyčného jednotlivce v 
budoucnu.



Intervence INKLUZE – strategické dokumenty

• Školský zákon č. 82/20015 Sb.
• Vyhláška č. 27/20016 Sb., o vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy České republiky na období 2015-2020. 
• Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016 –

2018. 
• Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání na 

období 2014-2020.
• Relevantní strategické dokumenty krajů, jako např.: 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 
soustavy jednotlivých krajů na léta 2016-2020 apod. 



Mapování inkluze ve vzdělávání na SŠ a VOŠ

• Klíčový úkol Garanta inkluze v kraji.

• Mapování proběhne ve dvou vlnách: 50% škol v 
období 2016 – 2018 a zbývající v období 2019 –
2021, výstupy první vlny mapování lze využít pro 
KAP II.

• Pilotáž mapování proběhne na jedné vybrané škole 
v kraji cca od 2. týdne června do 1. týdne července 
2016. 

• Zpráva z mapování včetně doporučení bude 
zpracována za každou školu, na konci každé vlny 
také za celý kraj.



Mapování inkluze ve vzdělávání na SŠ a VOŠ

• Oslovení škol ve spolupráci s odbornými garanty v 
kraji, průvodní dopis vedení ústavu/projektu. 

• Nejdříve školy, kde budou připravovány ŠAP.

• Rozhovory s: zástupcem vedení školy, učitelem, 
pracovníkem ŠPP a žákem/zákonným zástupcem 
žáka.

• Rozhovory v délce cca 45 minut.

• Výstupem zpráva včetně doporučení vedoucí ke 
zlepšení stavu, předem konzultovaná s vedením 
školy.
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