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Zápis z 1. jednání Pracovní skupiny č. 9 Inkluze  
 

Datum: 23. 2.2017 od 13:00 hod.  

Místo: Klub Junior 

Účastníci: viz prezenční listina 

Vyhotovil: Martin Kolafa  

Program jednání 

ID Téma 
1 Představení MAP 

2 Představení účastníků 
3 Diskuse konkrétních problémů / námětů, které by mohly přispět k naplnění strategického rámce 

MAP 
 

Průběh jednání 

ID Informace z diskuse  
1 Představení MAP 

Pan Kolafa představil projekt MAP, současný stav a výhled, protože se jednání 
účastnilo několik zástupců, kteří ještě do procesu zapojeni nebyli.  

I 

2 Představení účastníků 

Všichni účastníci stručně představili sebe a instituci, kterou zastupují. 
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3 Diskuse konkrétních problémů / námětů, které by mohly přispět k naplnění 
strategického rámce MAP 

Diskutovaná témata: 

1) Asistenti pedagoga / školní asistenti, jejich financování a kvalifikovanost 

- Zásadním problémem, pokud jde o asistenty pedagoga / školní asistenty 
na školách, je nedostatek kvalifikovaných osob na tuto pozici; najít 
kvalitního asistenta pedagoga s dostatečnými zkušenostmi s prací ve 
škole a s prací s dětmi je značný problém; půlroční kvalifikační kurzy, 
které mnozí AP absolvují, jsou podle škol nedostatečné a nepřipraví AP 
dostatečně na práci s dětmi se SVP ve škole. 

- Jiné možnosti personálního posílení pedagogic. sboru – tzv. pároví učitelé: 

o Na některých školách financují v rámci výuky pomocného učitele, 
který vede hodiny společně s hlavním učitelem, přímo rodiče 
žáků; možná inspirace pro další školy 

 

2) Přípravné třídy 

- Vhodný prostředek pro efektivní péči o děti se SVP předškolního či raně 
školního věku, zejm. pokud je vhodně zvolená náplň – přípravná třída by 
měla ideálně zahrnovat aktivity, které navazují na aktivity MŠ (zahrnující 
hry, pobyt dětí venku apod.) 

- Problémy bránící v účelné realizaci: 

o chybí jasná koncepce přípravné třídy 

o financování přípravné třídy pouze v rámci kalendářního roku – 
vede k tomu, že škola není schopná financovat přípravnou třídu 
v prvním pololetí školního roku, pokud ji nerealizovala již 
v předchozím školním roce 

o negativní pověst přípravné třídy mezi rodiči 

o nefunkční komunikace s poradenskými zařízeními (zejm. s PPP), 
které mnohdy odmítají diagnostikovat děti zralé na přípravnou 
třídu 

o obavy školy, že problémové děti z přípravné třídy zůstanou škole 
po celou dobu jejich školní docházky, přestože byly původně 
zapsané jinam (obavy z koncentrace problémových dětí na škole) 

- je potřeba mnohem lepší osvěta mezi rodiči o tom, k čemu je dobrá 
přípravná třída, pro koho je určena apod. 
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 3) Individuální péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

a) Školní psycholog / speciální pedagog přímo na škole 

o Dle přítomných ideální řešení pro efektivní práci s dětmi se SVP – 
možnost každodenní individuální práce s dětmi se SVP 

o Tzv. paralelní třídy – některé školy uplatňují / uplatňovali v rámci 
výuky tzv. paralelní výuku, která probíhá odděleně mimo běžnou 
výuku a je uzpůsobená potřebám dětí se SVP; příklady: paralelní 
čeština na ZŠ Angel (probíhala pravidelně 2x týdně během celého 
1. stupně); paralelní hodiny čtení (na neznámé ZŠ) 

Paralelní výuka probíhá zpravidla pod vedením speciálního 
pedagoga 

b) Logopedie 

o Poskytována na řadě MŠ; problém: rodiče nechávají péči o rozvoj 
řeči zcela na školách; se svými dětmi nedělají logopedická cvičení, 
často s nimi také nedostatečně komunikují 

 

4) Práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem 

a) Diagnostika dětí s OMJ v poradenských zařízeních (zejm. v PPP) 

o Hl. problémy: 

 Nedostatečná kapacita poraden 

 Nejasné kompetence poraden při diagnostice dětí s OMJ 
(podle škol poradny často odmítají diagnostikovat děti 
s OMJ) 

 Komunikace mezi poradnou (potažmo školou) a dítětem 
s OMJ či jeho rodiči – překážkou komunikace je 
především jazyková, případně kulturní bariéra, která je do 
značné míry způsobená absencí kvalitního tlumočníka 

 Charakter testů používaných při diagnostice dětí se SVP – 
testy jsou nastavené na český kulturní kontext a jsou tedy 
pro děti z odlišného kulturního prostředí nepochopitelné 

b) Tlumočnické služby / interkulturní práce 

o Školy je využívají v různé míře 

o Špatně dostupné zejm. při časově náročnějších překladech či 
tlumočeních (kvůli nedostatečné kapacitě tlumočníků) 

o Nedostatečná nabídka tlumočnických služeb => bariéra při 
komunikaci škol s rodiči s OMJ, při diagnostice dětí s OMJ 
v poradenských zařízeních aj. 

o Možné řešení: vytvoření stabilní sítě tlumočníků / interkulturních 
pracovníků v rámci správního obvodu Prahy 12 a jejich celoroční 
financování 
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 5) Aktivity DDM pro děti se SVP 

- Možnost vytvoření kroužků pro děti se SVP – zároveň efektivní způsob, jak 
zapojit děti se SVP do volnočasových aktivit 

- V DDM využívají též specializované odborníky jako např. speciální 
pedagogy a nabízejí též aktivity na rozvoj dětí jako např. logopedii – dobrý 
předpoklad pro práci s dětmi se SVP 

- Možnost propojení aktivit DDM se školami – realizace některých aktivit 
přímo na školách 

 

Návrhy témat pro další setkání PS: 

1. Možnosti spolupráce škol s poradenskými zařízeními při diagnostice dětí 
s OMJ 

Navrhovaní hosté: zástupce PPP; Lukáš Radostný 

 

2. Komunikace škol / poradenských zařízení s rodiči s OMJ / dětmi s OMJ 

Navrhovaní hosté: zástupce Integračního centra Praha / Mety o. p. s.; Jiří 
Kocourek 

 

3. Přípravné třídy při MŠ / ZŠ 

 

4. Školní psycholog / speciální pedagog na školách, možnosti jejich využití 
a financování 

 
5. Aktivity DDM pro děti se SVP a jejich propojení a aktivitami škol 

Navrhovaný host: zástupce DDM 

 

 

Termín a místo dalšího setkání PS: bude upřesněno 
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