
Příloha č. 8                 

I. PODPORA INKLUZIVNÍHO/SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ                 

(tuto oblast vyplňují pouze běžné školy)                 

TABULKA Č. 4: Inkluzivní/společné vzdělávání Průměrné hodnocení aktuálního stavu 1) 

  v rámci ORP v rámci kraje v rámci ČR  

 (aktuální šetření data k 10. 10. 2019) 
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1. Škola dokáže přijmout ke vzdělávání všechny žáky bez rozdílu 
(včetně žáků s odlišným kulturním prostředím, sociálním 
znevýhodněním, cizince, žáky se (SVP) apod.) 

2,69 3,18 0,49 18,1% 2,46 2,94 2,57 2,96 

2. Škola je bezbariérová (jedná se o bezbariérovost jak vnější, tj. 
zpřístupnění školy, tak i vnitřní, tj. přizpůsobení a vybavení učeben a 
dalších prostorů školy) 

1,54 1,82 0,28 18,3% 1,48 1,81 1,54 1,87 

3. Škola umí komunikovat s žáky, rodiči i pedagogy, vnímá jejich 
potřeby a systematicky rozvíjí školní kulturu, bezpečné a otevřené 
klima školy 

3,15 3,18 0,03 0,8% 3,03 3,11 3,04 3,17 

4. Škola umožňuje pedagogům navázat vztahy s  místními a 
regionálními školami různých úrovní (společné diskuze, sdílení dobré 
praxe, akce pro jiné školy nebo s jinými školami apod.) 

2,38 2,73 0,35 14,5% 2,45 2,78 2,43 2,73 

5. Vedení školy vytváří podmínky pro realizaci inkluzivních principů 
ve vzdělávání na škole (zajišťování odborné, materiální a finanční 
podpory, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků; pravidelná 
metodická setkání členů pedagogického sboru aj.) 

2,62 3,09 0,47 18,1% 2,51 2,95 2,62 2,99 

6. Škola upravuje organizaci a průběh vyučování v souladu 
s potřebami žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (např. 
poskytuje skupinovou výuku pro nadané žáky, skupiny mohou být 
tvořeny žáky z různých ročníků, doučování apod.) 

2,31 2,73 0,42 18,3% 2,47 2,86 2,43 2,80 



7. Škola má vytvořený systém podpory pro žáky se SVP (je 
vybavena kompenzačními/speciálními pomůckami, využívá služeb 
asistenta pedagoga atd.) 

2,69 3,00 0,31 11,4% 2,59 2,98 2,63 3,00 

8. Pedagogové umí využívat speciální učebnice, pomůcky i 
kompenzační pomůcky 

2,54 2,82 0,28 11,1% 2,51 2,79 2,47 2,80 

9. Škola umí připravit všechny žáky na bezproblémový přechod na 
další stupeň vzdělávání 

2,85 3,09 0,24 8,6% 2,91 3,05 2,96 3,08 

10. Vyučující spolupracují při naplňování vzdělávacích potřeb žáků 
(např. společnými poradami týkajícími se vzdělávání žáků apod.) 

3,00 3,27 0,27 9,0% 3,01 3,18 3,04 3,18 

11. Pedagogové školy jsou schopni vhodně přizpůsobit obsah 
vzdělávání, upravit formy a metody vzdělávání a nastavit různé 
úrovně obtížnosti v souladu se specifiky a potřebami žáků tak, aby 
bylo dosaženo a využito maximálních možností vzdělávaného žáka 
(např. učivo určené nadaným žákům je rozšiřováno a prohlubováno 
v souladu s jejich předpoklady, tvorba žákovských portfolií apod.) 

2,77 2,73 -0,04 -1,4% 2,62 2,88 2,67 2,90 

12. Pedagogové umí spolupracovat ve výuce s dalšími 
pedagogickými (asistent pedagoga, další pedagog) i nepedagogickými 
pracovníky (tlumočník do českého znakového jazyka, osobní asistent) 

2,08 2,45 0,37 18,0% 2,26 2,80 2,47 2,88 

13. Škola zajišťuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 
účast na aktivitách nad rámec školní práce, které směřují k rozvoji 
dovedností, schopností a postojů žáka 

2,23 2,45 0,22 9,8% 2,19 2,56 2,28 2,63 

14. Vyučující realizují pedagogickou diagnostiku žáků, vyhodnocují 
její výsledky a v souladu s nimi volí formy a metody výuky, resp. kroky 
další péče o žáky 

2,46 2,64 0,18 7,3% 2,54 2,82 2,59 2,82 

15. Škola poskytuje výuku českého jazyka pro cizince 1,38 1,55 0,17 11,9% 1,25 1,40 1,28 1,46 

16. Pedagogové využívají v komunikaci se žákem popisnou slovní 
zpětnou vazbu, vytvářejí prostor k sebehodnocení žáka a k rozvoji 
jeho motivace ke vzdělávání 

2,46 2,55 0,09 3,6% 2,61 2,73 2,67 2,83 

17. Škola klade důraz nejen na budování vlastního úspěchu žáka, 
ale i na odbourávání bariér mezi lidmi, vede k sounáležitosti se 
spolužáky a dalšími lidmi apod. 

2,77 2,91 0,14 5,1% 2,86 2,96 2,92 3,05 



18. Učitelé vnímají tvořivým způsobem rozdíly mezi žáky jako zdroj 
zkušeností a příležitost k vlastnímu seberozvoji 

2,54 2,73 0,19 7,5% 2,67 2,87 2,70 2,87 

19. Škola učí všechny žáky uvědomovat si práva a povinnosti (vina, 
trest, spravedlnost, Úmluva o právech dítěte apod.) 

3,08 3,09 0,01 0,4% 3,02 3,10 3,06 3,15 

Pozn.:                 

1) Průměrné hodnocení aktuálního stavu v rámci ORP/kraje/republiky vychází z hodnocení aktuálního stavu jednotlivých ZŠ na následující škále:       
  1. Vůbec nebo téměř se neuplatňuje (tzn. stadium prvotních úvah, jak stav řešit)       
 2. Rozvíjející se oblast (tzn. promyšlené části, počáteční realizace)         
3. Realizovaná oblast (tzn. funkční části systému realizovány na základní úrovni, je prostor na zlepšení)         
4. Ideální stav (tzn. funkční systém, vytvořené podmínky, zodpovědnost, pravidelnost, aktualizace na vnitřní i vnější podněty)   

                  
 


