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Inkluze v expresivních výchovách

Jinakost nebo jedinečnost ?
Kdo NEmá problém?

Kdo má jaký problém?
Systém v ne-systému aneb inkluze rok poté , 2017, Dana Moree a kol. (kvalit.výzkum)
At school together- Společně ve škole, 2017, agentura Nielsen Admosphere (finance)
Metaanalýza The impact of placing pupils with special educational needs in mainstream
schools on the achievement of their peers,2007, Afroditi Kalambouka, Peter Farrell, Alan Dyson
a Ian Kaplan z University of Manchester ( dopad inkluze na žáky bez SVP)
Pocity, postoje a obavy pedagogických pracovníků ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání,
Sentiments, attitudes and concerns of teachers about inclusive education, 2010, mezinárodní
výzkum, M.Potměšil

Jinakost nebo jedinečnost

Kdo neMÁ problém? Legislativně ekonomický pohled
Legislativa:
Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, publikované WHO, MKF (2001); klíčové komponenty jsou participace člověka a spolupůsobící faktory prostředí
V oblasti MŠMT - strategický dokument pro vzdělávání Bílá kniha (2002); MŠMT. Národní akční plán inkluzívního vzdělávání: NAPIV. ČR, 2010;
AINSCOW, Tony Booth and Mel a Editing

and production for CSIE Mark VAUGHAN. Index for inclusion: developing learning and participation
in schools. Rev ed. Bristol: CSIE, 2002. ISBN 18-720-0118-1.
Od zavedení inkluze do škol a školských zařízení nejsou žáci posuzováni pouze podle diagnózy (medicinský model postižení) ale
nástrojem se stávají podpůrná opatření v různých stupních, které potřebují pro rozvoj a podporu své individuality
(http://katalogpo.upol.cz/, kataog podpůrných opatření (online))
Společnost:
HALÓ efekt laického porozumění problematiky, ale již od r.2004 měl každý žák právo navštěvovat školu ve své spádové oblasti bez ohledu
na jejich diagnózu a SVP, tj. (pre)inkluze ve formě integrace se již děla před jejím uzákoněním ( tohle asi ne)
Integracní proces žáků se SPV znamenal zásadní přelom - Individuální integrace znamená zapojení žáka do kolektivu. Inkluze je
všeobecnější přístup ke vzdělání, kdy se snažíme nevyčleňovat žáky se speciálními potřebami, ale integrovat je. „Je zajímavé, že už někdy v
roce 2005 byl poměr individuálně integrovaných žáků oproti těm, co byli ve speciálních školách, asi 40:60.
Ředitelé a učitelé škol – realizátoři inkluze v první linii

díky velkému nárůstu administrativní práce a nepružnosti financování (když se žák odstěhuje či přejde na jinou školu, škola ztrácí nároky
na finanční podporu – problém s financováním osobního asistenta)

respondentů v obou vlnách - souhlas s výrokem v %

Jinakost nebo jedinečnost

Kdo neMÁ problém?
Výrok vyjádřený v %

vlna I.

Vlna II

Společnost osob s postižením mi nevadí

97

97

Neobávám se přímého kontaktu

94,9

94,9

Problémy žáka v komunikaci mluvenou řečí mi nevadí

83

83

Přítomnost asistenta mi nevadí

89,6

89,6

Agresivní chování není pro inkluzi přijatelné

70,8

68,6

Práce se žáky se SVP vyžaduje IVP

64,4

87,6

Speciální komunikační techniky jsou přijatelné

45,4

59,9

ADHD jsou přijatelné pro inkluzi

60,9

77

Soustavně neprospívající patří do běžných škol

58,9

46,5

Inkluze zvyšuje zátěž učitele

69,3

72!!!

Kvalita a efektivita podpory není dostatečná

58,3

58,8 !!!

Moje příprava pro inkluzivní vzdělávání je nedostatečná

58,9

46,5 !!!

Nemohu věnovat žákovi s postižením dostatečnou pozornost

36,4

31,2 !!!

Obávám se nepřijetí intaktními vrstevníky

39,6

41,7 !!!

Inkluzivní vzdělávání je zdroj velké psychické zátěže

27,7

29,6 !!!

Skutečné problémy
 Vzdělávání asistentů se zdá být značně nedostatečné a podceňované v ČR. Z praxe často zaznívá , že asistenti, kteří práci dělají už delší dobu a snaží se doplnit si vzdělání, si
stěžují, že se na kurzech nedozvědí nic nového a že jejich kvalita je často daleko za realitou ve školách. Noví asistenti se nemají do praxe kde připravit, nabízené kurzy jsou
zbytečně teoretické a odtržené od reality (chybí dostatečné příklady dobré praxe od lektorů kurzů). Zdá se, že je to problém napříč celým vzdělávacím trhem – od
pedagogických fakult až po kurzy nabízené jednotlivými organizacemi. Na jejich špatné kvalitě se shodnou asistenti, učitelé i ředitelé škol. Nutno podotknou, že finanční
ohodnocení, odborné i profesní postavení v pedagogickém i multioborovém týmu je ve školách značně nedostačující.

 Doplnit chybějící pozice ve školách jako běžná praxe/norma: speciální pedagog, sociální pedagog nebo asistent pedagoga, školní psycholog.
Podpora inkluzivního procesu: Pokud by bylo možné realizovat výše uvedené pozice ve školách systémově (dlohodobé a odpovídající financování, kompetence v pedagogickém
týmu, spolupráce s SPC a PPP), školám by se lépe dosahovalo stanovených inkluzivních cílů dle MŠMT. Zavést standard asistenta pedagoga


Pregraduální vzdělávání by mělo připravit učitele do praxe tak, aby byli po všech stránkách schopni poskytovat kvalitní vzdělávání všem svým žákům s respektem k jejich
individualitě. Studenti na fakultách by se měli více učit individualizovanému přístupu k žákům, měli by mít více hodin praxe přímo ve školách a nezbytnou odbornou
vybavenost a schopnost spolupráce s poradenskými zařízeními

 Celoživotní vzdělávání kurzy neodpovídají aktuálním potřebám v terénu, a to jak učitelů, tak v oblasti vzdělávání asistentů. Příprava na práci s dětmi by měla být důkladnější
větší, kurzy by se měly zaměřit na méně teorie a dát větší prostor konkrétním postupům, jak ve školách s žáky pracovat (metody, formy práce, práce s talentovaným žákem
se SVP aj).
 Formální vzdělání versus skutečné kompetence učitelů
 Normativní vzdělávání versus individuální vzdělání – požadavky na žáky

Stávající podpora
 Katalog podpůrných opatření – UPOL , http://katalogpo.upol.cz/obecna-cast/3-komu-jsou-podpurna-opatreniurcena/3-1-stupne-podpurnych-opatreni/
RVP – 2016 - Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření
http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf
Indikátory realizace inkluze (Index inkluze)
Anglický originál: AINSCOW, Tony Booth and Mel a Editing and production for CSIE Mark VAUGHAN. Index for inclusion:
developing learning and participation in schools. Rev ed. Bristol: CSIE, 2002. ISBN 18-720-0118-1.
Česká verze byla v České republice poprvé vydána a šířena občanským sdružením Rytmus, 2007. (Index inkluze,
Ministerstvo vzdělávání a zaměstnanosti, 2000, V. Británie)
- Klíčovými pojmy, se kterými „Index - Ukazatel“ pracuje, jsou „inkluze“, „překážky v učení a zapojení“, „zdroje na podporu
učení a zapojení“ a „podpora různorodosti“. Diskuze o rozvoji inkluzivního vzdělávání staví na těchto základních termínech.
- Inkluze začíná tím, že připustíme odlišnosti mezi studenty. při vývoji inkluzivních přístupů k výuce a učení se staví na
respektování těchto odlišností.
Zdroj: http://new.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/ukazatel_inkluze.pdf

Příklady indexu hodnot vycházející z Indexu inkluze a výzkumných šetření v ČR
Zvolte níže uvedené formulace inkluzivních hodnot, které jste aplikovali ve Vaší výukové jednotce, popište reálný průběh a
zdůvodněte, proč jste je implementovali.

Pedagog dokáže přijímat a využívat odlišnosti u svých žáků k plnému rozvoji jejich potencionálu i
k obohacení ostatních členů školního společenství.
Komentář: Žáci s tělesným postižením jsou si schopni osvojit techniku kresby a malby ústy či
prsty nohou, mohou být příkladem pevné vůle a cílevědomosti ve svém počínání a příkladem
rozvíjení svého talentu.
Obohacení ostatních členů (třídního kolektivu): Postižení tak není nepřekonatelnou bariérou ve
své seberealizaci, hledejme různá řešení.

Odborné a lidské kvality každého žáka jsou známy a plně využívány v rozvoji nediskriminující
školní praxe a klimatu třídy a školy podporující inkluzi.
Komentář: Předsudky a stigmatizace žáka s i bez SVP jsou negativním indikátorem klimatu třídy a
školy. Odborné kvality (např. znalosti) - žák se SVP může vynikat, nemusí mít stigma
„protekčního“ či „slabého žáka“ v kolektivu. Lidské kvality – vyšší empatie žáka, vyšší míra
sociální senzitivity, strukturovaný a systematický přístup k plnění úkolů (silná stránka žáka). Žák
se SVP tak může být příkladem pozitivních osobnostních kvalit, který kolektiv intaktních žáků
doceňuje (silné stránky osobnosti žáka se SVP vyvažují ty slabé).

Inkluzivní vzdělávání respektuje diverzitu (rozmanitost) žáků a všichni žáci se spolupodílejí na
plánování vzdělávacích aktivit, volbě učební aktivity a stylu výuky.
Komentář: Žáci ve třídě spolupracují na společném výtvarném/hudebním projektu, skupinový
styl výuky a strukturované plnění dílčích cílů umožňuje u žáka se SVP být na čas platným členem
(dílčí cíl realizuje z týmu pouze sám) realizačního týmu (při plnění dílčího cíle, např. nanášení
tiskařské barvy na matrici) a spolupodílet se na kvalitním výstupu kolektivu.

Učitel přizpůsobuje nabídku strategií – metod, forem a prostředků – rozmanitým možnostem a
zkušenostem žáků.
Komentář: Učitel vychází z dlouhodobých znalostí o žácích se SVP a umožňuje žákům užívat
techniky a metody práce, které nevyvolávají pro žáky obtížně zvladatelné psychické stavy
(eliminace selhávání žáka při výuce).
Např. výtvarné techniky, kombinace individuální a skupinové práce, vhodné formy komunikace,
formy práce se vzájemně střídají a propojují, náhodný výběr kamaráda ke spolupráci,…

Žáci jsou motivováni a vedeni k prozkoumávání názorů a pohledů druhých, mohou
spolupracovat s žáky, kteří jsou od nich odlišní.
Komentář: Prezentace uměleckých artefaktů žáka se SVP jako prezentace autentické identity
žáka vůči třídě, škole, veřejnosti.
Např. tvorba osob žáků s postižením ve stylu art brut, outsider art.

Proces inkluzivního vzdělávání je přístupný všem studentům bez rozdílu (škola pro všechny) a
maximálně tak respektuje rozdíly ve zkušenostech, pracovním tempu a v komunikačních
specifikách všech žáků.

Komentář: Výuka a vzdělávání ve třídě pojmenovává bariéry a snaží se je eliminovat, učitel tyto
problémové jevy aktivně řeší společně s žáky ve své třídě.
Např. komunikační deník žáků se SVP (např. žák s PAS), architektonické bariéry ve škole i třídě,
pracovní tempo, které nevyvolává úzkostné stavy žáka s PAS.

Inkluzivní vzdělávání rozvíjí porozumění odlišnostem mezi žáky, a to skrze interpretaci
předpokládající užití různých forem komunikace (individualizace a diferenciace).
Komentář: Žáci jsou, pokud jde o jejich předpoklady a podmínky k učení, velmi diferencovaní. Liší
se svými vnitřními předpoklady i vnějšími podmínkami, které mají pro učení. Vnitřním
předpokladem myslíme např. paměť, motivaci, pozornost, znalost aj. Vnějšími podmínkami jsou
např. rodinné prostředí, školní prostředí, úspěšnost integrace aj.

Kritérium organizace společného učení nese charakter angažovanosti všech žáků ve vlastním
učení.
Komentář: Žák je motivován k plnění stanovených učebních cílů, se kterými je vnitřně ztotožněn
a vynakládá potřebné úsilí k dosažení cíle i s podporou osobního asistenta (asistent za žáka
nevypracovává úkoly pro formální splnění očekávaného hodnocení). Žák se SVP je plně
odpovědný za své dosažené úspěchy či neúspěchy. Možnost zaznamenávat si práci vlastním
způsobem aj.

Při hodinách jsou jasně pojmenovány cíle, kterých mají všichni žáci dosáhnout, jsou dostatečně
individualizovány (rychlost, výkon, rozsah).
Komentář: Žákovi se SVP je na počátku známo hodnocení, které zahrnuje rychlost splnění úkolu,
osvojené poznatky (např. úroveň interpretace) a rozsah zvládnutého učiva. Respekt tempa učení
je u žáka se SVP po dohodě s učitelem předpokladem kvalitně dokončeného úkolu.

Žitá inkluze
Třída jako „rodina“
- učitel, asistent , žáci: skutečná inkluze anebo individuální práce žáka se SVP ?
Jedná o funkční zdravou skupinu jedinečných osobností s různou mírou své zodpovědnosti a aktivit při
sdílení a realizace společného cíle anebo se jedná o efekt „oni a my“ a „já a oni“?
Žitá inkluze vyžaduje - zvyšování míry inkluzivity školy
. Zdravé, funkční a kohezní školní/třídní klima,
. Pedagog převezme hodnoty inkluze za své (ztotožnění se)
- klíčový faktor zdůrazněna kooperativnost a sdílnost pracovníků školy, kteří by ideálně měli tvořit
kompaktní a činorodý tým.

Žitá inkluze
. Schopnost pedagoga (i dovednostní předpoklady) vnímat své žáky jako jedinečné osobnosti se znalostí jejich silných a slabých stránek,
shopnost spolupracovat v multioborovém týmu
. Navrhovat funkční IVP (zahrnující i silné a slabé stránky žákovy osobnosti) a to nejen pro žáky se SVP s cílem „třídního, kolektivního
vzdělávacího plánu“ s ohledem na jedinečnost dané skupiny (komunity) a normativních požadavků na vzdělání

. Pracovat s třídou kontinuálně od prvního stupně po druhý.
. Přenos informací o třídě a žácích mezi učiteli, kteří se na výuce žáků podílejí (předávání si pedagogických zkušeností
mezi učiteli i mezi stupni ZŠ).
Podporovat a pečovat o vztah mezi pedagogem, asistentem, speciálním pedagogem a školním psychologem

Zapojit rodiče do edukačního procesu – podporovat, rozvíjet a kultivovat vztah mezi učitelem a rodiči, rodič má právo
na informace, sdílení stejných principů komunikace a vzorců chování podporující sociální a edukační dovednosti v
domácím prostředí i ve škole.
Věcné a objektivně průkazné argumenty pro vyjednávání zejména v otázkách: a) ekonomického zajištění náročného
procesu inkluzivního vzdělávání, b) kompetenční vybavenosti učitelů při řešení problémů v procesu inkluze, c)
efektivity proinkluzivně nastaveného vzdělávání dle výzkumů PISA a PIRLS, d) posunu hodnotové orientace české
společnosti, tedy i žáků a studentů regionálních škol, (stejně tak jako jejich učitelů a ředitelů apod.), e) spolupráce
školy s rodinou a vymezení jejich pravomocí a odpovědností, f) vztahu ředitele a zřizovatele školy a zásad jejich
kooperac

Zaměření vzdělávání pedagogů a
asistentů
Schopnost diagnostikovat (pedagogická anamnéza) individuální SVP žáků a umět aplikovat tyto
poznatky v práci se školním kolektivem
Umět „číst“ a aplikovat v praxi výsledky z vyšetření v PPP nebo SPC
Psychodidaktické kompetence učitelů – zaměření na proces „jak učit“ heterogenní třídu, kde
každý jedinec, žák má své individuální potřeby a zájmy

Podpora a rozvoj znalostí skupinové dynamiky a práce se skupinou
Podpora a rozvoj komunikace, asertivity a schopnosti efektivně řešit konflikty
Podpora a rozvoj schopnosti rozvíjet a kultivovat hodnotový systém žáků
Podporovat a rozvíjet péči o systém – třída, pedagogové, škola, rodiče a místní societa

