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Dílčí výzkum VT VZ 6: 

 

Naplnění obsahového rámce školního kurikula při 

zabezpečení výuky žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami na 1. stupni ZŠ a možné 

strategie výuky při práci s žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami vyúsťující 

v integrativní/inkluzivní didaktiku. 

 



Školní 

vzdělávací program: 

„zabezpečení výuky žáků 

se speciálními 

vzdělávacími potřebami“ 

K čemu se 

zavazujeme v ŠVP? 

Jaký je obsah a 

struktura dané části? 

Sebehodnoc

ení 

podmínek 

vzdělávání 

ŠKOLA – 1. stupeň 

Jak se 

hodnotíme? 

Expertní 

jednání 

učitele 

Jak ve 

skutečnosti 

jednáme? 

Jaký je 

didaktický profil 

učitelů? 

Návrh na úpravu 

obsahu a 

struktury ŠVP 

Integrativní 

inkluzivní 

didaktika 



Základní termíny a přístup k inkluzi  
• Hodnotový přístup + širší pojetí inkluze: aplikační dimenze inkluze, v níž 

nejde o pouhé pojmenování hodnot inkluze, ale o jejich zavádění do 
praxe. 

 
• Zdraví je výsledkem vzájemného vztahu mezi tělesným, psychickým, 

sociálním a duchovním stavem člověka, který mu umožňuje optimální 
kvality života a není překážkou obdobnému snažení druhých lidí 
(Křivohlavý, 2001, s. 40) 
 

• Inkluzivní vzdělávání začleňuje všechny děti/žáky/studenty dané 
komunity do běžných škol hlavního vzdělávacího proudu, v nichž jsou jim 
pracovníky škol ve spolupráci s danou komunitou vytvářeny takové 
podmínky pro kvalitní vzdělávání, které v maximální míře respektují jejich 
odlišnosti, podporují jejich rozvoj a přispívají k jejich individuaci ve všech 
oblastech kvalit života žáka, tj. zdraví somatického, psychického, 
sociálního, duchovního rozvoje a seberozvoje. 

 
 

• Inkluzivní škola 
 



Dílčí výzkum 1 – analýza dokumentů 

• Výstupy: 

 

 

 

 

 

 

Čtyři myšlenkové mapy 
pro žáky se SVP 

Mapy dílčích škol  - opora 
pro korekci ŠVP 

• Cíl: zmapovat, jak školy 

ve svém školním 

vzdělávacím programu 

popisují  péči o děti se 

speciálními 

vzdělávacími 

potřebami a nadané. 

 







Dílčí výzkum 2 – sebehodnocení školy  

• Výstupy: 

 

 

 

 

• Workshopy (výměna 

zkušeností) 

• Seznámení s výsledky 

(argumenty pro rozvoj 

školy) 

 

 

 

• Cíl: inkluze v pojetí 

učitelů primárního 

vzdělávání  



Dílčí výzkum 3 – týmové pozorování výuky  

• Výstup:  

• Případová studie  

• Definování základních 

principů inkluzivního 

vzdělávání 

• Koncept inkluzivní 

didaktiky 

• Koncept kvality 

inkluzivní školy 

• Cíl: na základě 
výsledků pozorování 
provést komparaci 
s výsledky 
autoevaluační činnosti 
učitelů a poukázat na 
pozitiva a možnosti 
zlepšení v inkluzivní 
škole. 

• Pojetí inkluze doplnit 
ohniskovými skupinami 
učitelů a žáků, dalšími 
rozhovory. 



Kvalita inkluzivní školy, její hodnotová 

dimenze a podmínky (Kratochvílová, J.) 

• Cílem bylo poznat a zmapovat dvě hlavní dimenze 

kvality školy: její hodnoty a podmínky v  kurikulárních 

dokumentech, legislativě a praxi primárního 

vzdělávání. 

• Výstupy:  

 model kvality inkluzivní školy 

 principy inkluzivního vzdělávání 

 systém podpory inkluzivního vzdělávání 

 kritéria pro posouzení kvality inkluze ve výuce 

 případová studie: kvalitativní charakteristiky  

    inkluzivní školy v praxi 
 



Pět základních principů inkluzivního 

vzdělávání 
• Respekt mezi všemi účastníky 

edukačního procesu  

• Uplatňování principu 

individualizace a diferenciace 

ve prospěch rozvoje žáků 

• Osobní maximum všech za 

vzájemné podpory  

• Spolupráce mezi žáky, 

zaměstnanci školy, vedením 

školy, učiteli; spolupráce 

s  odborníky uvnitř i vně školy a 

spolupráce s rodiči  

• Komunikace mezi všemi 
zúčastněnými – žáky, 

pracovníky školy a jejím širším 

okolím (komunitou) 

Systém 
podpory 

žáků  

Princip
y 

Poslání, 

vize 

Hodnot
y 

inkluze 



Systém podpory žáků s rozmanitými 

schopnostmi s autoevaluačními kritérii 



Projektová forma kurikula 



Tab. 5.1  

Návrh  kritérií kvality organizace vzdělávání  
 (Kratochvílová, J. , v tisku: Kvalita inkluzivní školy: její hodnotová dimenze a podmínky). 

Organizace vzdělávání 

  

Společné vzdělávání s intatktní populací 

v heterogenním uspořádání třídy (minimálně 

80% času) 

Vnější diferenciace ve prospěch potřeb žáků 

(maximálně 20%) 

               Snaha o  co nejrovnoměrnější rozdělení dětí 
do tříd z hlediska    jejich výsledků nebo postižení 

  

Organizace výuky Vyvážené zastoupení hromadné, skupinové i 

individuální formy práce 

Promyšlené využívání homogenních i 

heterogenních skupin při vnitřní diferenciaci 

výuky ve prospěch rozvoje žáků 

Variabilita délky vyučovací hodiny dle potřeb 

dětí a skladby rozvrhu 

Účast dalších osob ve výuce dle individuálních 

potřeb 
Organizace vzdělávání i výuky je srozumitelně charakterizována v projektové formě kurikula školy 



In Kratochvílová, J. (2013). 

Kvalita inkluzivní školy: její 

hodnotová dimenze a 

podmínky. Brno: MU. 
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Vzájemná pomoc a spolupráce 

Pomoc v rámci třídy Možnost vzájemné pomoci ve vyuč. hod. 

Spolupráce při výuce Společná reflexe 

Využití příspěvků druhých Podpora spolupráce učitelem 
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