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• Pojem inkluze či problematika inkluze je pracovníkům škol povědomá, automaticky 

bývají zahrnuti žáci se SVP, opomíjeni však bývají žáci nadaní. 

• Nejvíce zasvěcení do problematiky inkluze bývají výchovní poradci a vedení škol.

• Výchovní poradci jsou často zprostředkovatelé informací o inkluzi pro další kolegy.

• Zasvěcení do problematiky inkluze je mnohdy záležitostí individuální, nedostatečná 

podpora a proškolení v oblasti inkluze (překotnost změn, nepřipravenost v praxi).

• Školy přistupují aktivně k řešení bezbariérovosti.

• Většina škol má zkušenost s poskytováním podpory žákům se SVP již z minulosti 

(nezávisle na platnost vyhlášky č.27/2016Sb.).
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• Postoj k inkluzi je vstřícný, pokud „je inkluze realizována s rozumem“ ( např.-

všeobecně panuje postoj, že každý žák/student by měl mít možnost zažít úspěch a 

radost ze seberozvoje, proinkluzivní opatření by neměla omezovat žádného 

účastníka vzdělávacího procesu, vzdělávací obsahy nebývají měněny, resp. 

podpůrná opatření bývají respektována, podmínky uzpůsobeny dle doporučení).

• Učitelé jsou převážně schopni a ochotni poskytovat podporu žákům se SVP, 

nejvíce zkušeností mají se žáky s SPU, příp. opatrný postoj či neochota souvisejí 

nejčastěji s nezkušeností a se „strachem z neznámého“ - žáci/studenti s PAS, se 

smyslovými vadami apod.

• Třída - osvědčuje se informování o handicapu spolužáka, např. PAS.

• Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání – malá zasvěcenost 

lékařů do nároků a podmínek studijního a odborného vzdělávání, nátlak rodičů -

nevhodná volba studia.

zkušenosti z mapování



P-KAP

• Spolupráce se ŠPZ – přetíženost - pomalá rediagnostika žáků dle vyhlášky č. 

27/2016Sb - absence adekvátní finanční i personální podpory (problémy s 

asistenty pedagoga a školními psychology /mj. problém se zajištěním malých 

úvazků), včetně zohlednění individuální či skupinové práce pedagogického 

pracovníka se žákem apod. Navýšení administrativy v souvislosti s inkluzí by měla 

odrážet realita ve školách - vhodné snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti u 

výchovných poradců alespoň o další 1 hodinu.

• Vzdělávání pedagogů a pracovníků škol - zájem o vzdělávání vycházející z praxe, 

osvědčené metody a postupy v závislosti na konkrétní zdravotní postižení či 

znevýhodnění, workshopy s možností výměny zkušeností a příklady dobré praxe.
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děkuji za Vaši pozornost



Národní ústav pro vzdělávání

podpora krajského akčního plánování

www.pkap.cz



Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) zajišťuje metodickou a supervizní podporu 

při využívání akčního plánování na úrovni kraje a středních a vyšších odborných škol.


