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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na vzdělávací možnosti dětí se vzácným genetickým 

onemocněním zvaným spinální muskulární atrofie (SMA).  

Teoretická část se věnuje obecné charakteristice onemocnění, přehledu základních 

legislativních dokumentů vztahujících se ke vzdělávání dětí s postižením, možnostem a 

limitům integrace a také speciálním vzdělávacím potřebám konkrétně u dětí se SMA. Tvoří 

teoretickou základnu pro výzkumnou část.  

V té se pak zabývám tvorbou, realizací a vyhodnocením IVP pro žáka II. ročníku ZŠ 

s diagnostikovanou SMA I. (nejzávažnějšího) typu.  

 

Klíčová slova: spinální svalová atrofie (SMA), speciální vzdělávací potřeby, integrace, 

inkluze, individuální vzdělávací plán, interaktivní hodina 

 

ABSTRACT 

This Diploma thesis is focused on educational possibilities of children with rare genetic 

disorder called Spinal muscular atrophy (SMA). The theoretical part of this work gives us 

general information about SMA, legislative documents and special educational needs of 

children with SMA. It forms a base for the praktical part.  

The practical part includes creation, realization and evaluation of the Individual 

educational program made for a pupil in the second class of the elementary school, who 

has a SMA I. type. 

 

Keywords: Spinal Muscular Atrophy (SMA), special educational needs, integration, 

inclusion, individual educational program, interactive lesson 
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ÚVOD 

 Výběr problematiky pro mou diplomovou práci byl od počátku jasný. Téma, 

kterému jsem se věnovala v bakalářském studiu, mě zaujalo natolik, že jsem se rozhodla 

v něm pokračovat a dále jej rozšířit. Jedná se o problematiku vzácného genetického 

onemocnění Spinální svalové atrofie (dále SMA). Byla jsem moc ráda, že jsem našla i 

vedoucího, který mé téma přijal. 

 V předešlé práci jsem pojala téma SMA obecně – věnovala jsem se charakteristice 

postižení, výzkumu, genetice, možnostem léčby a také psychologickým aspektům 

závažných degenerativních chorob. Praktickou část pak tvořila rozsáhlá a velmi podrobná 

případová studie chlapce (nar. 2002) s nejzávaznějším typem tohoto onemocnění. 

Problematiku jsem se v diplomové práci rozhodla rozšířit a zaměřit se tentokrát více na 

oblast vzdělávání. 

 Teoretická část se skládá ze čtyř kapitol. Zahajuji ji fakty o spinální svalové atrofii. 

Rozšířila jsem kapitolu ze své bakalářské práce a doplnila ji několika novými poznatky, 

které zazněly na podzimní konferenci o nervosvalových onemocněních v Českých 

Budějovicích v září 2011. Pokračuji částí o obecném zajištění legislativních podmínek pro 

vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami u nás. Následuje kapitola o 

integrativně/inkluzivním pohledu na vzdělávání, protože právě to se dětí se SMA nejvíce 

týká. I přes degenerativní průběh onemocnění a postupující tělesná a pohybová omezení 

jsou rozumové schopností dětí se SMA plně zachovány a převážná většina těchto dětí je tak 

vzdělávána ve školách běžného typu. Nejčastěji právě formou integrace se specifikací 

vzdělávání v Individuálním vzdělávacím plánu (dále IVP). Tomuto vzdělávacímu 

dokumentu se na teoretické úrovni podrobně věnuji v kapitole 4 a prakticky pak ve 

výzkumné části. 

 Jejím výstupem je kompletně sestavený IVP pro žáka 2. ročníku ZŠ 

s diagnostikovanou SMA I. (tedy nejzávažnějšího) typu na vzdělávací období II. pololetí 2. 

ročníku. Plán je rozpracován do 4 předmětů, ze kterých je žák klasifikován. Na ideu 

vytvořit plán mě přivedly zkušenosti s předešlým vzdělávacím dokumentem dítěte. S ním i 

jeho rodinou jsem totiž v pravidelném kontaktu a měla jsem možnost podrobně sledovat 

průběh jeho vzdělávání. IVP, který mu byl pro 1. a část 2. ročníku vytvořen, se mi zdál 

velmi nedostačující. Pedagog, kterému by bylo dítě do integrace svěřeno, by zcela jistě 

nebyl schopen vyčíst z něj důležité poznatky a informace o žákově zdravotním stavu, 

způsobu komunikace, speciálních vzdělávacích potřebách a specifické organizaci vlastního 
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průběhu vzdělávání. Snažila jsem se tedy plán rozpracovat velmi podrobně a postupovat 

podle doporučené podoby uveřejněné Institutem pedagogicko-psychologického 

poradenství. Průběh vzdělávání specifikován v IVP byl ve stanoveném období sledován a 

celý plán vyhodnocován.  

 Součástí mnou sestaveného plánu a dalším výstupem praktické části této práce je 

také tzv. „interaktivní hodina“. Tu se podařilo sestavit a úspěšně i realizovat, což považuji 

za důležité a z čehož mám velkou radost.  

 Cílem teoretické části mé práce je rozšířit poznatky o postižení zvaném spinální 

svalová atrofie (SMA). Dále sestavit obecný přehled legislativní podmínek platných pro 

vzdělávání dětí s postižením u nás. Zamyslet se nad specifiky vzdělávání dětí 

s onemocněním SMA při integraci - jako nejčastější formě způsobu vzdělávání těchto dětí. 

A také shrnout teoretické poznatky o individuálním vzdělávacím plánu, kterému je 

věnována praktická část.  

 Cílem praktické části pak bylo pokusit se IVP konkrétnímu dítěti sestavit tak, aby 

obsahoval všechny potřebné náležitosti, zabezpečoval zohledňování speciálních 

vzdělávacích potřeb a aby pro dítě, co se týká obsahu učiva a stanovených cílů.  

Součástí mnou navrženého vzdělávacího dokumentu je také tvz. „interaktivní hodina“, 

která byla v uvedeném vzdělávacím období uskutečněna. Jedná se o aktivity žáka 

s postižením s jeho vrstevníky v běžné třídě, prostřednictvím kterých jim byl poskytnut 

prostor pro jednotlivá individuální setkání, aby si tak osvojili si vzájemně specifický 

způsob nonverbální komunikace. Účel, jednotlivé aktivity, realizaci a průběh 

rozpracovávám v závěrečném oddílu praktické části.  
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1 SPINÁLNÍ SVALOVÁ ATROFIE (SMA) 

 Spinální svalová atrofie (dále už jen SMA) patří do geneticky podmíněných 

nervosvalových onemocnění, která ještě stále představují medicínský a socioekonomický 

problém.  Prevalence těchto onemocnění je zhruba 200 000 případů v EU, z toho 3000 

případů v ČR. Pacienti s SMA tvoří ale jen určitou část z těchto údajů. Statisticky se udává 

1 případ na 6500 porodů (Vondráček, 2009). 

1.1 Neuromuskulární (nervosvalová) onemocnění 

 Nervosvalová onemocnění jsou charakteristická tím, že postihují některou z částí 

periferního nervového systému – periferní nerv, sval nebo oblast nervosvalového přechodu 

(nervosvalovou ploténku). Společný klinický příznak všech těchto nemocí je svalová 

slabost.  

 U dětí se jedná nejčastěji o vrozená onemocnění, která jsou dnes ještě stále kauzálně 

neléčitelná a mají progresivní charakter. Významně ovlivňují pacientům život, často vedou 

ke ztrátě schopnosti samostatné chůze a také bohužel zkracují celkovou dobu života. Díky 

pokrokům v oblasti genetiky se v posledních letech dozvídáme mnoho nových informací o 

příčinách a průběhu těchto onemocnění. Úspěšné možnosti léčby jsou předmětem 

současných výzkumů, které probíhají po celém světě.  

 Příznak, který je pro všechna nervosvalová onemocnění typický, je slabost 

kosterního svalstva. Tato slabost svalstva může být generalizovaná – to znamená, že jsou 

všechny svaly těla slabé. Obvyklejší je však to, že se svalová slabost vyskytuje jen na 

určitých oblastech těla. Častým příznakem je tzv. pletencová neboli proximální svalová 

slabost v oblasti pletenců dolních končetin. V případě tohoto typu svalové slabosti si 

pacienti stěžují na problémy při chůzi do/ze schodů a při vstávání ze židle. Dalším častým 

příznakem je tvz. distální svalová slabost – slabost v oblasti nohou – při které pacienti 

popisují obtíže při chůzi po rovné zemi, časté zakopávání, neobratnost v běhu.  

 V případě horních končetin a pletencové slabosti není pacient často schopen ruce 

zvednout nad hlavu, má obtíže s oblékáním a také např. s česáním. Při distální svalové 

slabosti na horních končetinách je problematická především jemná motorika. Objevují se 

obtíže se zapínáním knoflíků, otevíráním dveří pomocí klíče nebo s podpisem.  
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 U většiny pacientů je to tak, že se svalová slabost během dne nemění. Jsou ale také 

případy, kdy tato slabost narůstá a stupňuje se během dne. Pokud svalové slabosti trvají 

dlouhodobě, dochází k úbytku svalstva (k tvz. atrofii), ke zkracování šlach (tzv. 

kontrakturám) a k tvorbě různých deformit končetin. V případě, že nemoc postupuje a 

dostane se do některého z pozdějších stádií, dochází k oslabení svalů podílejících se na 

dýchání (mezižeberní svalstvo) a také k poruchám polykání.  Kromě svalstva kosterního 

bývá bohužel často postižen i sval srdeční a dochází k poruchám srdečního rytmu nebo 

k abnormitám srdeční stěny. Slabost svalstva srdce a slabost dýchacích svalů jsou hlavními 

důvody předčasných úmrtí.  

 V případě, že nastoupí svalová slabost již v novorozeneckém nebo kojeneckém 

věku, přidružuje se také opoždění psychomotorického vývoje a opoždění nástupu 

schopnosti samostatné chůze. Objevují se však také výjimečně i pacienti, kteří nejsou nikdy 

schopni samovolně se posadit nebo postavit. U postižení periferního nervstva jsou častým 

příznakem (kromě svalové slabosti) i poruchy čití. V těchto případech pacient cítí určitou 

oblast kůže méně, atypicky, více než normálně, nebo udává pocity „mravenčení“ (tvz. 

parestezie).  

 Příčin nervosvalových onemocnění může být více. Může se jednat o získané 

onemocnění, kde je uváděna nejčastějším důvodem propuknutí nemoci infekce (např. 

poliomyelitida – tzv. přenosná dětská obrna). Další příčinou může být úraz nebo se může 

jednat vrozené, geneticky podmíněné onemocnění, mezi které patří právě spinální svalová 

atrofie nebo také svalová dystrofie. Příčině odpovídá také celkový průběh nemoci. 

V případě, že se jedná o získanou nemoc, je možno dosáhnout až úplného vyléčení. 

Vrozená nervosvalová onemocnění patří dnes však ještě stále k neléčitelným 

onemocněním, která jsou chronicky progresivní.  

Co se týká léčby, tak ta je u těchto nemocí symptomatická. Vhodné jsou doplňky stravy, 

které podporují metabolismus svalu, nutností je pravidelná rehabilitace, lázeňská péče a 

také nejrůznější ortopedické korekce. U svalových nemocí bývá indikována i dlouhodobá 

léčba pomocí kortikoidů, která má zmírnit progresi nemoci. 

 Diagnostika je založena na pečlivém zvážení klinických obtíží dítěte, na vyšetření 

dětského neurologa, na výsledcích periferní krve a také na tvz. EMG vyšetření 

(elektromyografie). Právě EMG vyšetření je schopno odlišit postižení svalu od postižení 

nervu nebo postižení nervosvalového přenosu. V případě nutnosti a postižení s nejasnou 

diagnózou bývá provedeno také chirurgické odebrání malého vzorku svalu (tvz. svalová 

biopsie). Méně časté je požadováno vyšetření pomocí zobrazení svalu nebo míchy – tzv. 
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magnetická rezonance (MRI). Jak již bylo zmiňováno výše, v období dětského věku se ve 

většině případů nervosvalových onemocnění jedná o vrozené nemoci, u kterých je vždy 

uskutečněno genetické vyšetření, aby se potvrdil přesný typ choroby. Základní  typy 

nervosvalových onemocnění u dětí jsou uváděny – spinální svalová atrofie a svalová 

dystrofie (Michalík a kol., 2011).  

1.2 Spinální svalová atrofie – základní charakteristika 

Spinální svalová atrofie je genetická porucha funkce motorových neuronů. 

Postihuje vůlí ovlivnitelné svalstvo celého těla důležité pro lezení, chůzi, držení hlavy a 

těla, polykání, dýchání. Nemoc neovlivňuje smysly ani inteligenci, pacienti s SMA jsou 

obvykle velmi inteligentní a společenští. Tato choroba má 4 formy – podle stupně postižení 

a nástupu prvních příznaků – od nejtěžší formy I po nejméně závažnou IV. Určení typu 

SMA je založeno na dosažených fyzických dovednostech, „milnících“. Dnes se však od 

striktního rozdělení SMA ustupuje a hovoří se spíše o konceptu přechodných forem. 

Polovina dětí postižená typem I-II se nedožívá 2 let věku. Nadějí pro nemocné je výzkum, 

který probíhá velmi úspěšně v USA, v Izraeli, ale i většině evropských zemí. V současné 

době existují zatím jen léky, které prokazatelně zlepšují svalovou kondici nemocných a 

snaží se tak alespoň pozastavit progresivní postup nemoci (srov. Vondráček, 2009, 

www.fsma.org).   

 

1.3 Etiologie postižení 

SMA je autozomálně recesivní genetická choroba. Aby u dítěte tato nemoc 

propukla, musely by být oba jeho rodiče nositelem abnormálního genu a oba by museli 

přenést tento gen na své dítě. Ačkoliv jsou oba rodiče přenašeči, nemusí ještě nutně dojít 

k přenosu nemoci na dítě. Pravděpodobnost, že dítě zdědí poruchu, je 25 % nebo také 1:4. 

Více o této problematice viz kapitola 1.4. 

Jedinec s SMA má chybějící nebo zmutovaný gen SMN1, který v těle produkuje 

protein důležitý pro spouštění motorických funkcí předních rohů míšních. Výzkumy 

identifikovaly gen SMN1 jako primárního výrobce bílkoviny SMN.  Je to právě absence 

nebo defekt tohoto genu, co způsobuje spinální svalovou atrofii. Nejbližší shodný náhradní 

gen je gen SMN2 – tento gen jej částečně dokáže zastoupit.  
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Gen SMN2 je genu SMN1 velmi podobný, ale není schopen produkovat takové 

množství a vhodný druh bílkoviny jako gen SMN1. Jedním z kritérií určení diagnózy je 

počet kopií právě genu SMN2. Těchto kopií může mít jedinec 1-5. Čím větší je počet kopií 

genu SMN2, tím více SMN bílkoviny je produkováno a tím větší je i pravděpodobnost, že 

zbývá více zdravých a produktivních motorových neuronů. Jinými slovy – čím více kopií 

genu SMN2 pacient má, tím je lepší prognóza a i efekt léčby. Pro jedince s jednou nebo 

dvěma kopiemi genu SMN2 bude charakteristická nejtěžší podoba SMA. Tři a více kopií 

genu SMN2 jsou typické pro méně závažný typ. 

Motorické neurony jsou nervové buňky v míše, které vysílají nervová vlákna do 

celého těla.  Bez toho proteinu (SMN) mohou nervové buňky atrofovat, zmenšovat se a 

eventuelně umřít, což má za následek ochabování a slabost svalů.  

Jak děti s SMA rostou, jejich těla jsou dvojnásobně zatěžována. Na jedné straně 

úbytkem motorických neuronů a na straně druhé vzrůstajícími požadavky nervových a 

svalových buněk, které si jejich tělo žádá s přirozeným vývojem a růstem. Následné 

svalové ochabování může způsobovat slabosti a spinální deformace, které mohou vést 

dokonce až ke ztrátě funkce nebo i k ohrožení respiračního systému v důsledku ochabování 

dýchacího svalstva (www.fsma.org).   

1.4 Typy SMA 

 1.4.1  Typ I – akutní infantilní forma 

Typ I je nazýván také Werdning-Hoffmannova choroba. Tvoří asi jednu čtvrtinu 

všech případů. Prevalence v populaci je přibližně 1:25 000 živých porodů. Diagnóza dětí s 

tímto typem postižení je stanovena obvykle před 6. měsícem věku, ale ve většině případů je 

to již před 3. měsícem. Dítě slabě saje, málo se pohybuje, nápadně klidně leží. Některé 

matky dokonce zaznamenaly u svých dětí úbytek pohybu již v posledních měsících 

těhotenství.  

Děti s tímto typem I obvykle nejsou schopny zvedat hlavičku nebo dosáhnout 

běžných motorických dovedností charakteristických pro většinu zdravých dětí v daném 

vývojovém období.  Mají malou kontrolu nad krkem a nedovedou kopat nožičkama tak 

rázně, jak by měly. Nejsou schopny sedět bez opory. Polykání a konzumace jídla je 

problematická a děti mohou také vykazovat obtíže při vyprazdňování.  
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Jazyk může atrofovat, může se vlnivě pohybovat nebo mohou být pozorovatelné lehké 

záškuby – tzv. fascikulace, které ale nezpůsobují pohyb svalu jako celku. U těchto dětí je 

patrná slabost interkostálních svalů (svalů mezi žebry), které pomáhají rozpínat hrudník, a 

také ten je často menší než je obvyklé. Nejsilnějším dýchacím svalem je u pacientů s SMA 

bránice. Důsledkem je to, že pacienti dýchají břišními svaly. Hrudník se jeví jako vydutý, 

propadlý dovnitř, což je způsobeno bráničním dýcháním. Pokud převažuje od útlého věku 

břišní dýchání, nemohou se plíce plně vyvinout a může být velmi obtížné dýchat v průběhu 

spánku dostatečně hluboko tak, aby byla udržena normální úroveň kyslíku a oxidu 

uhličitého.  Dnes existují nejrůznější druhy a formy plicních ventilátorů, které nejsou u dětí 

s SMA I. typu neobvyklé. 

Děti s SMA, které mají obtíže s polykáním, jsou v ohrožení i při jídle – hrozí jim 

vdechnutí potravy a nebezpečí udušení. Někdy může být také vdechnuta vlastní sekrece 

(hleny). To, že je polykání pro děti velmi složité, může mít za následek přirozeně i úbytek 

váhy. Asistence při jídle u těchto dětí je tedy velmi žádoucí, mnohdy nevyhnutelná a nutná. 

Pro vyřešení tohoto problému se nabízí se dvě možnosti – nasogastrická nebo 

gastrostomická trubice. Nasogastrická trubice je operativně umístěna a vede přes nos přímo 

do žaludku. Gastrostomická trubice je rovněž umístěna operativně, ale do žaludku vede 

přímo přes stěnu břišní. Potrava je pak podávána dětem v tekutém stavu přes hadičku 

pomocí stříkačky. 

Tyto děti mají také obtíže s odkašláváním, proto je velmi důležité poradit se 

s odborníky a získat tak např. instrukce ohledně fyzioterapie hrudníku (CPT). CPT je 

metoda čištění plic od nahromaděného hlenu, která využívá polohování a poklepávání na 

hrudník, což napomáhá k uvolnění sekrece. Sliny se mohou usadit v nosohltanu a mohou 

způsobovat slabý chrčivý bublavý zvuk. Často je potřeba sekreci nebo hlen odsávat pomocí 

odsávačky (srov. Hrazdira, 1980; www.fsma.org). 

 1.4.2  Typ II – přechodná, pozdě infantilní forma 

Diagnóza II. typu SMA je většinou vždy stanovena před 2. rokem věku dítěte, ve 

většině případů však už do 15 měsíců.  Děti s tímto typem mohou sedět bez opory, pokud 

jsou do pozice vsedě uvedeny. Nejsou často schopné přijít a sednout si bez asistence. 

V určitých situacích se mohou za pomoci asistence nebo podpěry také postavit. Problémy 

s polykáním se obvykle u tohoto typu nevyskytují.  
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Někteří pacienti mají obtíže s přijímáním potřebného množství potravy normální cestou, 

takže bývá mnohdy nutné operativní zavedení gastrostomické trubice.  

U dětí s II. typem se často objevují fascikulace jazyka a zjevné lehké záškuby 

v prstech. Mají také slabé interkostální svaly a rovněž dýchají bránicí. Obtížně vykašlávají 

a mohou mít také problémy s dostatečně hlubokými nádechy při spánku.  

Je důležité snažit se uvádět tyto děti do vertikalizační polohy co nejdříve je to 

možné, protože skolióza (zakřivení páteře ve frontální rovině) není u tohoto typu ničím 

neobvyklým. A protože může skolióza omezit dýchání a pulmonální funkci, musejí být 

učiněna nutná opatření velmi brzy. Posléze může být zvažován i operativní zákrok.  

Běžnější možností pro zvládání skoliózy je však vytvoření určitých sedacích návyků a také 

velké množství nejrůznějších polohovacích pomůcek. Vertikální poloha je pro správný 

vývoj velice důležitá. Umožňuje normalizaci kardiovaskulárního a respiračního systému, 

podporuje fyziologické zatížení kostí a kloubů, funkci vnitřních orgánů a napomáhá také k 

větší mobilitě. Udržování těchto dětí ve vzpřímené poloze vyžaduje mnohdy boj ze strany 

rodičů, aby vyzývali lékaře k předepisování speciálních pomůcek.  

Jednou z možností je ortéza nebo také oblíbené parapodium. Jedná se o pomůcku, 

která je v dostání v různých velikostech (odvíjejících se od výšky dítěte). Bez použití 

dalších opěrných pomůcek je tak dítěti umožněn vzpřímený postoj. Jako pomůcka ke 

zlepšení mobility a nezávislosti je ideální vzpřimovací pojízdné křeslo nebo ultralehký 

manuální pojízdný vozík. Dokonce i dítě staré 13 měsíců jej už může používat. Může mu 

dodávat pocit větší mobility, nezávislosti, dá mu zakusit chuť dobrodružství a mezitím 

dítěti ještě umožní snažit se používat vlastní sílu. Pro opravdovou nezávislost a mobilitu je 

však nutný vozík elektrický.  

I u dětí s II. typem SMA se vyskytuje pomocný plicní ventilátor. Také stravování si 

zasluhuje velkou pozornost. Nadměrná váha může mobilitu zatěžovat a snížená hustota 

kostí může vést ke zvýšenému riziku zlomenin. V tomto ohledu je velmi důležitý stálý 

kontakt s praktickým lékařem a nutričním terapeutem (www.fsma.org). 

 1.4.3  Typ III – juvenilní typ 

Diagnóza III. typu, často uváděného jako Kugelberg-Welanderova choroba, je 

mnohem více variabilní, co se týká období, ve kterém choroba propuká. Tento typ může 

být diagnostikován dětem okolo jednoho roku věku nebo dokonce až v dospívání, ale 

většinou je typická diagnóza před 3. rokem věku. Tvoří pouze necelých 10 % SMA. 
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Pacienti mohou sami stát a chodit, ale mohou se objevovat i potíže a těžkosti. Počáteční 

motorické milníky jsou často normální. Ačkoliv se při chůzi někdy může stávat, že pacienti 

častěji padají, mohou mít obtíže se vstáváním ze sedu, s ohýbáním a také mívají problémy s 

během. S tímto III. typem se může objevovat jemný třes při natažených prstech, ale 

fascikulace jazyka se objevuje jen zřídka. Problémy s polykáním a se stravováním jsou 

velmi neobvyklé. Jedinci s tímto typem atrofie mohou někdy později v dětství, dospívání 

nebo dokonce až v dospělosti ztratit schopnost chůze, často v souvislosti s prudkým růstem 

nebo onemocněním. Je důležité, aby byly obtíže a překážky monitorovány a odhaleny 

v počátečním stádiu. Používání chodítka a podpěry se může stát nezbytným. Průběh tohoto 

typu je různě rychlý, mohou se dostavovat i období relativního klidu (srov. Hrazdira, 1980; 

www.fsma.org). 

 1.4.4  Typ IV – adultní forma 

U této „dospělé formy“ symptomy obvykle začínají po 35. roce věku. Ojediněle 

může být spinální svalová atrofie diagnostikována mezi 18. a 30. rokem.  Tento typ je 

charakterizován prudkým začátkem a velmi pozvolnou progresí (průběhem). Někdy bývá 

tato forma považována za variantu předchozího III. typu. Na rozdíl od ní má ale distální 

převahu s počátečním postižením drobných svalů ruky, někdy naopak nohy. Svaly, které 

jsou používány pro polykání a dýchací funkce jsou zasaženy jen výjimečně. Tento typ má 

benigní průběh, nemocné nijak výrazněji neinvalidizuje ani nezkracuje jejich věk. Dospělý 

pacient s tímto typem si však musí být vědom svých slabostí a limitů. Je důležité 

spolupracovat s praktickým lékařem, fyzioterapeutem a ergoterapeutem, aby bylo možno 

vypracovat co nejlepší možný (rehabilitační) program (srov. Farář, 2008; www.fsma.org).  

1.5 Diagnóza a prognóza 

SMA je diagnostikována v první řadě krevním testem, který upozorňuje na absenci 

genu SMN1. Příležitostně mohou také lékaři požadovat testy svalové biopsie nebo EMG 

(elektromyograf). Od doby, kdy jsou zjištěny výsledky genetického krevního testu, není 

svalová biopsie téměř nikdy indikována a je cenná převážně v případech, kdy je krevní test 

DNA negativní.  

EMG měří elektrickou aktivitu svalů. Někdy je tento test prováděn také proto, aby 

pomohl rozpoznat další poruchy svalové síly, které mohou být podobné SMA.  
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Do pacientova svalu (obvykle ramena nebo stehna) jsou vloženy malé snímací elektrody 

(jehlice) a mezitím jsou porovnávány a zaznamenávány elektrické vzorky.  

Navíc je prováděn test NCV (zkoumající rychlost vedení svalem), aby pomáhal posoudit, 

jak dalece fungují svaly v závislosti na elektrické stimulaci. Malé otřesy jsou opakovaně 

zaznamenávány a stanovují celistvost a funkci svalu. 

Prognóza těchto onemocnění není nijak příliš povzbudivá, vzhledem k tomu, že se 

SMA řadí mezi choroby progresivní. Záleží však především na přístupu, péči a spolupráci, 

která může i v případě této nemoci „konat zázraky“. K tomu, aby se v blízké budoucnosti 

prognóza SMA změnila v pozitivní, přispívá mnoho odborníků z celého světa, kteří bez 

ustání testují nové možnosti a terapie účinné léčby (www.fsma.org).  

Podrobnější informace o zatím dostupných lécích a o předmětech aktuálních 

výzkumů uvádím v následující kapitole.  

 

1.6 Dědičnost, genetické poradenství a možnosti léčby 

Spinální svalová atrofie patří mezi taková onemocnění, jejichž příčina je známa, ale 

patří zároveň i do skupiny chorob, které zatím ani současná medicína není schopna vyléčit. 

Dostupné jsou zatím možnosti symptomatologické léčby, které pomáhají zlepšit průběh 

nemoci nebo zpomalit regresi. To, že tato onemocnění nemají v současné době možnosti 

účinné léčby, je také důvodem, proč je věnována speciální pozornost dědičnosti těchto 

onemocnění a genetickému poradenství (srov. Farář, 2008, www.genetika.wz.cz).  

 
 
Dědičnost 
 

5q-SMA je autozomálně recesivní genetická porucha. Je způsobena mutací SMN1 

genu, který je lokalizován na 5. chromozomu, proto 5q. Aby se SMA rozvinula, musí 

jedinec zdědit dva chybné SMN1 geny, jeden od každého z rodičů. Rodiče dítěte 

s diagnostikovanou SMA jsou zdraví a nevykazují znaky této choroby, protože mají každý 

jen jeden chybný gen. Tedy, důsledek jednoho chybného SMN1 genu je dostačující pro 

normální funkci, ale tato osoba je pak považována za tzv. „přenašeče“. Každý rodič dítěte 

s SMA je téměř vždycky přenašečem. Jen asi ve 2 % případů tomu tak není. U přenašečů se 

choroba neprojevuje, dokud ten jeden gen dostačuje pro správné fungování a kompenzaci 

genu s chybnou informací. Odhaduje se, že každý 40. člověk na světě je přenašečem.  
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O tom, zda dítě bude nebo nebude mít SMA, se rozhoduje v těhotenství mezi dvěma 

SMA přenašeči nebo mezi SMA přenašečem a člověkem žijícím s SMA.  

Dva rodiče přenašeči mohou mít dítě, které bude afektováno, mohou mít dítě přenašeče 

nebo mohou mít i dítě zdravé. Zde jsou uvedeny možné kombinace genů, které se mohou 

vyskytnout u dítěte dvou SMA přenašečů. Každé takové těhotenství má: 

- 25 % riziko, že se narodí dítě postižené SMA 

- 50 % riziko, že dítě bude přenašečem 

- 25 % riziko, že dítěte, které nebude mít SMA, ani nebude přenašečem 

 

Tedy v rodině, kde jsou oba rodiče přenašeči, je 25% šance, že bude mít každé 

z jejich dětí dvě vadné kopie SMN1 genu, 50% šance, že bude každé jejich dítě přenašečem 

a nebude zasaženo chorobou a 25% šance, že bude mít každé z jejich dětí dvě normální 

kopie SMN1 genů a nebude mít toto postižení.  

Dědičnost SMA je autozomálně recesivní. Autosomálně recesivní dědičnost se 

vztahuje ke znaku, který je předáván oběma rodiči, kteří jsou nositeli zmutovaného genu. 

To znamená, že potomek musí zdědit dvě chybné (zmutované) kopie genu, jednu od 

každého rodiče, aby se projevily účinky. Protože rodiče vlastní jen jednu kopii chybného 

genu, a pro ohrožení funkce buněk jsou potřeba dvě vadné kopie, rodiče nevykazují žádné 

známky toho, že by měli zmutovaný gen (Simard, 2007).   

Nemoc se tedy u autosomálně recesivní dědičnosti projeví tehdy, pokud jsou 

poškozeny oba geny téhož páru. Jedinec zůstává zdravý, pokud je nositelem jen jednoho 

takového genu. Při tomto typu onemocnění mohou chorobou onemocnět dívky stejně tak 

jako chlapci. To také znamená, že by se zdravým rodičům mohlo narodit několik dcer a 

synů, kteří budou mít totéž onemocnění (www.genetika.wz.cz).  

 
 
Genetické poradenství 
 

Genetické poradenství se v současné době dá pokládat za jedinou účinnou prevenci. 

Šance na nalezení účinné léčby se ale s rozvojem genetiky stále zvyšují.  Úkolem genetické 

diagnostiky je odhalit vrozené vývojové vady nebo geneticky podmíněné choroby  

Toto poradenství má za cíl zamyslet se nad genetickou situací v rodině, stanovit 

genetickou prognózu a určit genetické riziko rodinným příslušníkům s ohledem na jejich 

potomky.  
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Toto komplexní vyšetření určí přesnou diagnózu, zjistí typ dědičnosti, stanoví případná 

genetická rizika u konkrétních členů rodiny a předloží návrhy preventivních opatření. 

 

V případě zejména nervosvalových onemocnění je velmi důležitou genetickou 

metodou prenatální diagnostika – což je vyšetření buněk rizikového plodu s cílem zjistit, 

zda bude nebo nebude plod postižen (srov. www.genetika.wz.cz; Maříková in Farář, 2008).  

 

Úplným vyřešením tohoto problému by byla genová terapie. Znamenalo by to, že 

by se do genetické informace zanesl přesně ten kódový úsek, který tam chybí. Znamenalo 

by to definitivní vyřešení. Není to však zatím u tohoto typu onemocnění technicky možné. 

Účinná genetická terapie závažných hereditárních onemocnění se očekává v druhé polovině 

21. století (Vondráček, 2009).  

 
 Výhody genové terapie se zdají být nesporné, pohybují se však na velmi „tenkém 

ledě“. Existují ale i stinné stránky této metody, které narážejí především na poli etiky. 

V budoucnosti by genová terapie mohla zcela jistě zachraňovat životy pacientům s těžkými 

genetickými chorobami nebo rakovinou, ale bude nutné přesně vymezit hranici mezi tím, 

na co je ještě etické genovou terapii použít a na co už ne. Abychom se vyhnuli třeba jen 

pomyšlení na termín „děti na objednávku“ (www.genetika.wz.cz).  

 
 
Možnosti léčby 
 

V současné době také probíhají po celém světě výzkumy, které stále zvyšují naději 

na léčbu SMA a jiných dalších onemocnění. Velmi diskutovatelný je výzkum kmenových 

buněk. Kmenové buňky jsou získávány nejčastěji např. z lopat kosti kyčelní a jsou 

v podstatě schopny nahradit jakoukoliv buňku v lidském těle. Výzkumy se právě snaží 

přijít na to, jak přimět kmenovou buňku, aby se z ní stal motorický neuron, který by 

„zakotvil“ v předních rozích míšních. Buňky lze aplikovat každému, ale otázkou zůstává, 

jak to udělat, aby působily přesně tam, kde mají. Významné klinické studie probíhaly 

v USA. V poslední době se zde ale ozývá velká skupina obyvatel, která je proti tomuto 

výzkumu, převážně z etických a náboženských důvodů, takže je velmi těžké prosadit tam 

výzkum i nadále. Proto většina velkých firem raději teď investuje do výzkumů Izraeli, 

především na jeruzalémské univerzitě, kde jsou pro to vhodné podmínky a nejsou zde ani 

žádné legislativní problémy (Vondráček, 2009).  
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Dnes už však existuje několik druhů velmi rozšířených a dobře testovaných léků, 

které se snaží pomáhat se zpomalením regrese onemocnění. Obecně platí, že čím dříve se 

s medikací začne, tím větší by měl být efekt. Čím je dítě menší, tím vyšší je šance a naděje 

na zlepšení. U staršího jedince už jsou například přidruženy i různé deformity pohybového 

aparátu a omezení jsou tím pádem větší.  

Zatím nejznámějším dostupným lékem je Ammonaps (PBA – fenylbutyrát 

sodný). Bylo zjištěno, že když byl dětem s SMA podáván tento lék, narůstala v jejich těle 

bílkovina SMN, která je nezbytná pro tvorbu svalstva a která se takto nemocným dětem 

tvoří jen zbytkově v nedostatečném množství. Účinek léku se projevuje již za 5-6 týdnů 

léčby – nárůst svalstva vede k větší síle a svalové aktivitě dětí.  Dalším poměrně 

rozšířeným lékem je Valproát (VPA – valproát sodný). 

Ve výzkumech, které dosud proběhly, byla potvrzena bezpečnost a nezávažné 

vedlejší účinky medikace PBA a VPA. Zároveň došlo k ujištění, že dlouhodobým užíváním 

nedochází k žádnému zhoršení a bylo prokázáno zlepšení klinického stavu a motorických 

funkcí asi u 40 % pacientů. Nadále však předmětem výzkumu těchto léčiv zůstává, proč u 

někoho lépe zabírá PBA a u někoho VPA. Hodnocení nelze statisticky příliš dobře dokázat. 

Je možno jej provádět pouze na individuálních případech, protože není „dost pacientů“.  

 Finanční náročnost těchto medikamentů také není opomenutelná. Avšak v tomto 

ohledu je pro nás značnou výhodou členství v EU. Stačí totiž, aby byl lék registrován v 1 

členské zemi a tím pádem je platná registrace v celé EU a je tedy možno žádat pojišťovnu u 

nás o příspěvek na úhradu léku.   

Po celém světě se ale testují i možné další nové léčivé látky v souvislostech se 

stupněm SMA a věkem pacienta. Cílem těchto výzkumů je např. zjistit, jaké množství léku 

se může pacientovi podat, aby to nepůsobilo nežádoucí účinky, nebo např. kdy je ideální 

začít s medikací a jaké jsou stimulační účinky. Testy probíhají také u nesymptomatických 

novorozenců a kojenců, u kterých ještě není zatím problém, ale ví se, že u něj SMA 

propukne. Zde bylo zatím potvrzeno, že je možno podávat lék asi od 3 dnů věku dítěte. 

Předmětem dalšího zkoumání je také růstový hormon, protože ten ovládá tvorbu svaloviny 

a mohlo by tak dojít k potlačení účinku genetické vady. Na výsledky tohoto a mnoha 

dalších výzkumů se ale stále čeká, ať už je to z důvodu že výzkum stále probíhá nebo 

z důvodu dlouhodobého vyhodnocování výsledků. Oficiálně stanoveným cílem těchto 

výzkumů je: „vytvořit s pomocí moderních klinických podmínek racionální design 

budoucích terapeutických strategií jakou součást mezinárodních aktivit na tomto poli“ 

(Vondráček, 2009). 
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Dalším problémem, se kterým je nutno se potýkat, je výroba takto otestovaných 

léků a postoj farmaceutických firem. Pro tyto firmy je business vyrábět léky pro co nejvíce 

lidí. Probíhající výzkum není pro tyto společnosti až tak důležitý. Aby mohla firma začít 

nějaký nový lék vyrábět, musí provést tzv. klinickou studii, která je velmi finančně 

nákladná. Znepokojující skutečností zůstává to, že i když má firma na určitý lék odběratele, 

může jej vyrábět pouze v množství stanoveném pro určitou diagnózu. Aby bylo možno 

stejný lék zaregistrovat do nové „skupiny onemocnění“ a vyrábět ho tedy pro větší 

spektrum odběratelů, musela by být zorganizována nová klinická studie pro jinou konkrétní 

diagnózu. Firmy by musely vynaložit velké finanční prostředky a návratnost by pro ně 

nebyla až tak zajímavá, takže mnohdy dochází k „vyhasnutí“ těchto snah. Proto by měl být 

vyvíjen na tyto velké farmaceutické firmy větší tlak, aby se zabývaly i vzácnými 

chorobami, jako je právě SMA. V USA je například už několik let praktikován lobbing na 

senátory, aby se snažili prosadit pro farmaceutické firmy určité výhody, např. v podobě 

daňových úlev.  

Je nutné si především uvědomit, že u tak vzácného postižení jako je SMA hraje čas 

vzhledem k progresivitě onemocnění velmi důležitou roli. Nutné je i rozšiřování 

všeobecného povědomí, aby byla u nás stejná možnost terapie a léčby jako jinde ve světě. 

K tomu může přispět i vyvíjení většího tlaku na ošetřující lékaře u nás, aby si tuto 

problematiku nastudovali a začali se o ni více zajímat (Vondráček, 2009). 
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2 LEGISLATIVNÍ P ŘEDPISY VZTAHUJÍCÍ SE KE 

VZDĚLÁVÁNÍ D ĚTÍ SE SVP 

 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami zaznamenává v posledních 

dvaceti letech kvalitativní posuny. Jsou to děti, které by byly bez individuálního přístupu a 

speciálně pedagogické péče v procesu vzdělávání znevýhodněny a výrazně limitovány 

z důvodu jejich zdravotního nebo sociálního omezení.  

 Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je dle 

Školského zákona § 16 odst. 1 „osoba se zdravotním postižením, zdravotním 

znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním“.   

 Postupně se daří realizovat humanistické záměry, které mění pohled na tyto děti a to 

ve smyslu upuštění od negativního popisu postižení směrem ke zdůrazňování jejich 

schopností a výkonů. Hlavní tendence v oblasti speciálního školství se týkají přeměny 

segregovaného vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do systému hlavního 

vzdělávacího proudu. Důraz je kladen na to, aby byla zachována alternativní volba 

vzdělávací cesty a těchto dětí a aby byl především zabezpečován rovný přístup ke 

vzdělávání pro všechny (Bílá kniha, 2001).  

 V podkapitolách níže se zabývám rozborem vybraných legislativních předpisů, ve 

kterých je specifikováno vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a které 

odráží snahy k vyrovnání vzdělávacích podmínek pro všechny. Z důvodu přehlednosti a 

snadné orientace koncipuji text této kapitoly do odstavců vždy podle jednotlivých 

paragrafů. 

2.1 Školský zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Dne 2. září 2008 bylo vyhlášeno úplné znění zákona č. 561/2004 Sb. (tzv. Školského 

zákona), které zohledňovalo všechny změny nabývající účinnosti do tohoto data.  

28. února 2009 nabyl účinnosti Zákon č. 49/2009 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 

Nejaktuálnější novelizace školského zákona má č. 472/2011 Sb. a nabyla účinnosti dne 1. 

ledna 2012 (s výjimkou ustanovení čl. I bodu 49, které nabývá účinnosti až 1. září 2012). 

 Níže uvádím přehled vybraných paragrafů tohoto zákona, které se přímo zabývají 

vzděláváním dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a stručně jednotlivé oddíly 

charakterizuji. Zmiňuji je v pořadí a podle čísel paragrafů tak, jak jsou uvedeny v zákoně.  
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§ 2 - uvádí obecné zásady a cíle vzdělávání. V odstavci 1 bodu b) nacházíme zmínku o 

tom, že jednou z hlavních zásad je zohledňování vzdělávacích potřeb každého jednotlivce.  

 

§ 3, § 4, § 5 a § 6 - se věnují vzdělávacím programům a jejich systému. Jsou zde 

zmiňovány Rámcové vzdělávací programy (RVP), Školní vzdělávací programy (ŠVP) a 

Vzdělávací program pro vyšší odborné vzdělávání.  

 

§ 16 - který se celý podrobněji zabývá vzděláváním dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami, vysvětluje v jednotlivých odstavcích základní pojmy a  podrobněji 

jej specifikuje v jednotlivých odstavcích: 

odst. 1 –    definuje osobu se zdravotním postižením 

odst. 2 –    vysvětluje pojem zdravotní postižení pro účely tohoto zákona 

odst. 5 –    hovoří o zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb 

odst. 6 –   garantuje obsah, metody, podmínky, které odpovídají speciálním vzdělávacím     

potřebám a také garantuje těmto žákům vhodné podmínky při 

přijímání/ukončování studia a při jeho hodnocení 

odst. 7 –  stanovuje právo žákům se zdravotním postižením bezplatně užívat speciální 

učebnice, didaktické a kompenzační pomůcky poskytované školou; rovněž se 

zabývá bezplatným vzděláváním prostřednictvím komunikačních systémů a 

náhradního způsobu dorozumívání 

odst. 8 – informuje o možnosti zřizování škol, tříd, oddělení a studijních skupin  

s upravenými vzdělávacími programy; zároveň také upozorňuje na možnost 

navštěvovat přípravný stupeň ZŠ speciální a specifikuje děti, kterých se týká 

odst. 9 –   přiznává ředitelům škol zřízení funkce asistenta pedagoga, ke kterému je u dětí       

a žáků s postižením nezbytné vyjádření školského poradenského zařízení 

 

§ 18 -  garantuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami možnost vzdělávání podle 

individuálního vzdělávacího plánu a to na základě žádost zákonného zástupce žáka a s 

písemným doporučením školského poradenského zařízení. 

 

§ 19 – upozorňuje na stanovení prováděcího právního předpisu, ve kterém jsou blíže 

specifikovány: pravidla a náležitosti zjišťování vzdělávacích potřeb dětí, žáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami (včetně dětí a žáků nadaných), možnosti úpravy a 

organizace, přijímání, průběhu a ukončování vzdělávání, náležitosti individuálního 
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vzdělávacího plánu a podmínky pro přeřazování do vyššího ročníku. Tímto prováděcím 

předpisem je Vyhláška č. 147/2011 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.  

 

§ 27 – se týká učebnic, učebních textů a školních potřeb. Zde se v odstavci 6 garantuje 

žákům se zdravotním postižením, kteří jsou žáky ZŠ, bezplatné poskytování základních 

školních potřeb, jehož rozsah stanoví MŠMT. 

 

§ 34 – hovoří o organizaci předškolního vzdělávání. Konkrétně odstavec 6 je věnován 

dětem se zdravotním postižením a možnosti jejich přijímání do této předškolní instituce. O 

přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodně ředitel mateřské školy a to na základě 

písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího 

lékaře. 

 

§ 36, § 37 – jsou věnovány  plnění povinnosti školní docházky a jejímu odkladu.  

 

§ 40 – jmenuje 2 druhy jiného způsobu plnění povinné školní docházky, kterými se rozumí: 

individuální vzdělávání (uskutečňující se bez pravidelné účasti ve vyučování ve škole) a 

vzděláváním žáků s hlubokým mentálním postižením. V následujících dvou paragrafech 

jsou tyto výdaje blíže specifikovány. 

 

§ 41 – podrobně charakterizuje tzv. individuální vzdělávání – kdo o jeho povolení 

rozhoduje, co musí žádost zákonného zástupce o tento druh vzdělávání obsahovat, jak bude 

žák hodnocen, v jakém případě může ředitel školy zrušit povolení individuálního 

vzdělávání a v posledním odstavci je také specifikována úhrada výdajů spojených s tímto 

způsobem vzdělávání.  

 

§ 42 – specifikuje vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením. Těm stanoví místně 

příslušný krajský úřad takový způsob vzdělávání, který odpovídá duševním a fyzickým 

možnostem dítěte a to na základě doporučujícího posouzení odborného lékaře a školského 

poradenského zařízení. Úkolem krajského úřadu je také zároveň zajistit odpovídající 

pomoc při vzdělávání dítěte, zejména pomoc pedagogickou a metodickou. Zvolený způsob 

vzdělávání je vyhodnocován a v případě změn duševních a fyzických možností dítěte 

odpovídajícím způsobem upravován. 
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§ 46 – je věnován organizaci základního vzděláván a hovoří o žácích s postižením 

v odstavci 3. Základní vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením, kteří se vzdělávání 

ve třídách nebo školách s upraveným vzdělávacím programem, může trvat nejvýše deset 

ročníků. První stupeň je tvořen 1. – 6. ročníkem, druhý stupeň 7. – 10. ročníkem. Nutný je 

k tomuto kroku však předchozí souhlas MŠMT.  

 

§ 47 – se zabývá vzděláváním žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se 

souběžným postižením více vadami a žáků s autismem. Odstavec 1 tohoto paragrafu 

garantuje, že se žáci s tímto postižením mohou vzdělávat v základní škole speciální, opět 

však se souhlasem zákonného zástupce a na základě písemného doporučení školského 

poradenského zařízení). Druhý odstavec vyměřuje délku vzdělávání v základní škole 

speciální na 10 ročníků.  

 

§ 48a – informuje o tzv. přípravném stupni ZŠ speciální, který poskytuje přípravu na 

vzdělávání dětem se středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení, se souběžným 

postižením více vadami nebo s autismem.  

 

§ 49 – specifikuje průběh základního vzdělávání. V odstavci 2 je uvedena možnost převést 

žáka do vzdělávacího programu základního vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením 

nebo vzdělávacího programu ZŠ speciální. V takovém případě je ředitel školy povinen 

informovat zákonného zástupce žáka o rozdílech ve vzdělávacích programech a o 

organizačních změnách, které ve spojení s převodem do jiného vzdělávacího programu 

mohou nastat. Odstavec 3 pak dodává, že při takovém přestupu vytvoří základní škola (do 

níž žák přestoupil) podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka, které vyplývají 

z odlišností školních vzdělávacích programů. 

 

§ 50 – umožňuje řediteli školy (v odůvodněných případech) uvolnit žáka zcela nebo zčásti 

z vyučování některého předmětu, samozřejmě na žádost jeho zákonného zástupce. 

 

§ 55 – hovoří o tom, že může žákovi se zdravotním postižením ředitel školy ve 

výjimečných případech povolit pokračování v základním vzdělávání do konce školního 

roku, v němž žák dosáhne 20. roku věku (popř. až 26. roku věku). 
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§ 56 – odkazuje na prováděcí právní předpis, kterým stanoví ministerstvo podmínky pro 

zřízení funkce asistenta pedagoga a podrobnosti o jeho činnosti, základní obsah vzdělávání 

a podmínky, za kterých lze uskutečňovat vzdělávání v přípravných třídách. Dále také 

podrobnosti o organizaci a průběhu základního vzdělávání a hodnocení výsledků žáků. 

Tímto předpisem je v současnosti platná Vyhláška č. 147/2011 Sb.  

 

§ 116 – pojednává o školských poradenských zařízeních, kterými jsou speciálně 

pedagogická centra a pedagogicko-psychologické poradny. Více informací je možno získat 

v platné Vyhlášce č. 116/2011 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských poradenských zařízeních, které v této práci v článku 2.3. 

2.2 Vyhláška č. 73/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů  

Vyhláška č. 73/2005 Sb. pojednává o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Od 1. září 2011 je 

však tato vyhláška novelizována Vyhláškou č. 147/2011 Sb. Níže uvádím stručný rozbor 

platného znění této vyhlášky opět po jednotlivých paragrafech. 

 

§ 1 – se zabývá obecnými ustanoveními a dále také charakteristikou podpůrných a 

vyrovnávacích opatření, pomocí kterých je vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami uskutečňováno; v tomto odstavci je také ještě charakterizováni žáci s těžkým 

zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. 

 

§ 2 – uvádí zásady a cíle speciálního vzdělávání. 

 

§ 3 – jmenuje 3 základní možné způsoby zajištění vzdělávání žáků se zdravotním 

postižením, kterými jsou: individuální integrace, skupinová integrace a samostatně zřízené 

„speciální“ školy. 

 

§ 4 – se věnuje školám při zdravotnických zařízeních. Specifikuje, kteří žáci se tam mohou 

vzdělávat a co je k zařazení do těchto škol vyžadováno. 
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§ 5 – blíže specifikuje typy speciálních škol pro účely jejich označování vzhledem 

k nejrůznějším druhům zdravotního postižení. Jsou to školy pro: zrakově postižené, 

sluchově postižené, pro hluchoslepé žáky, dále školy pro tělesně postižené, školy 

logopedické, MŠ speciální, ZŠ praktická a ZŠ speciální, odborné učiliště, praktická škola. 

Patří se sem ještě školy pro žáky se specifickými poruchami učení a pro žáky se 

specifickými poruchami chování. V posledním odstavci jsou také zmíněny již uvedené 

školy při zdravotnických zařízeních (MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení a ZŠ speciální při 

zdravotnickém zařízení). 

 

§ 6 – se podrobně zabývá Individuálním vzdělávacím plánem – pro koho je stanovován, 

z čeho vychází, co obsahuje, kdy je vypracováván, kdo za něj odpovídá a kdo jej 

vyhodnocuje. Individuálnímu vzdělávacímu plánu je v této práci věnována celá 4. kapitola 

a také výzkumná část.  

 

§ 7 – garantuje funkci asistenta pedagoga. Podává informace o zřízení této funkce a hovoří 

o jeho hlavních činnostech a kompetencích, které byly v novelizaci vyhlášky rozšířeny. 

Asistent pedagoga je nyní kompetentní také k tomu, aby poskytoval žákům s těžkým 

zdravotním postižením nezbytnou pomoc při sebeobsluze a pohybu během vyučování a 

také při akcích pořádaných školou.  

 

§ 8 – zahrnuje deset odstavců podrobně rozebírajících organizaci speciálního vzdělávání. 

Uvádí např. počet hodin speciálně pedagogické péče, počty vyučovacích hodin žáků se 

zdravotním postižením na I. a II. stupni, počet pedagogických pracovníků, kteří mohou 

zabezpečovat výchovně vzdělávací činnost souběžně apod. 

 

§ 9 – hovoří o zařazování žáků se zdravotním postižením do systému speciálního 

vzdělávání. To je uskutečňováno se souhlasem zákonného zástupce žáka a na základě 

písemného doporučení školského poradenského zařízení, ve kterém jsou již specifikována 

konkrétní podpůrná opatření. 

 

§ 10 – se věnuje úpravě počtu žáků ve třídách, odděleních a studijních skupinách zřízených 

pro žáky se zdravotním postižením a dále stanovuje počet individuálně integrovaných žáků 

ve školách běžného typu. 
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§ 11 – upozorňuje na péči o bezpečnost a zdraví žáků při koupání a plaveckém výcviku a 

také při lyžařském výcviku a dalších akcích mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání. 

 

§ 12 -  § 14  - tvoří celou třetí část této vyhlášky a týká se vzdělávání žáků mimořádně 

nadaných. 

 

§ 15 – § 18 - tvoří závěrečná ustanovení. 

 

 Součástí vyhlášky jsou také přílohy. Dnem 1. září 2008 byla doplněna příloha o 

nejnižších a nejvyšších počtech žáků a souběžně působících pedagogických pracovníků ve 

třídě nebo studijní skupině zřízené pro žáky s určitým druhem a stupněm zdravotního 

postižení. Tyto informace jsou specifikovány ve 4 tabulkách a rozděleny podle míry 

podpůrných opatření, stupně a druhu zdravotního postižení, stupně vzdělávání, počtu žáků 

a počtu pedagogických pracovníků. 

 

 S novelizací této vyhlášky přibyla od 1. září 2011 ještě další příloha – tzv. Minimální 

rozsah údajů a informací pro udělení informovaného souhlasu se zařazením žáka do 

některé z organizačních forem vzdělávání (podle § 3 této vyhlášky). 

 

 O nejdůležitějších změnách, které novelizace této vyhlášky přinesla, pojednává můj 

autorský článek, s jehož sepsáním mě na podzim roku 2011 (tedy krátce po nabytí účinnosti 

nové vyhlášky) oslovila Nadace Sirius. Článek má především informativní funkci a je 

určen zejména pro rodiče dětí se SVP a vychovatele. Jeho celé znění je uveřejněno na 

internetovém portále www.sancedetem.cz. 

2.3 Vyhláška č. 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 Výše uvedená vyhláška je s účinností od 1.9.2011 novelizována vyhláškou č. 

72/2011 Sb. Pojednává především o školských poradenských zařízeních a funkcích, které 

tyto poradenské služby zajišťují. Mezi školská poradenská zařízení patří speciálně 

pedagogická centra a pedagogicko-psychologické poradny. Zařízení jsou určena pro děti, 

žáky, studenty, jejich zákonné zástupce, školy a školská zařízení. Poskytují informační, 

diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, preventivně výchovnou péči a 

napomáhají při volbě vhodného vzdělávání a přípravě na budoucí povolání.  
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Spolupracují s orgány sociálně-právní ochrany dětí, orgány péče o mládež a rodinu a 

poskytovateli zdravotních služeb. Nyní konkrétněji charakterizuji jednotlivé paragrafy a 

jejich náplň.  

 

§ 1 – pojednává o poskytování poradenských služeb v obecné rovině. Konkrétně popisuje 

komu a za jakých podmínek jsou tyto služby poskytovány.  

 

§ 2 – charakterizuje účel poradenských služeb. Jejich činnost by měla přispívat zejména 

k vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný a psychický vývoj žáků a pro rozvoj 

jejich osobnosti. Tyto služby by měly naplňovat vzdělávací potřeby a rozvíjet schopnosti a 

dovednosti žáků. Měly by také přispívat k prevenci a řešení výukových a výchovných 

obtíží a také zabezpečovat vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání žáků se 

zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním. Jejich 

úkolem je také pomoci s vhodnou volbou vzdělávací cesty a pozdějšího profesního 

uplatnění. Poradenské služby by se měly snažit zmírňovat důsledky zdravotního postižení a 

prevenci jejich vzniku.  

 

§ 3 – jmenuje dva typy školských poradenských zařízení, kterými jsou pedagogicko-

psychologická poradna (PPP) a speciálně pedagogické centrum (SPC). Více informací o 

konkrétní činnosti těchto zařízeních lez nalézt v § 5 a § 6 a také v přílohách k této vyhlášce. 

 

§ 4 – nesoucí název „Další dokumentace“ uvádí výčet dokumentace, kterou si školské 

poradenské zařízení vede. Jsou to například záznamy o žádostech, odmítnutích nebo 

přerušeních poradenské služby. Dále jsou to záznamy o vyšetřeních a jejich výsledcích, o 

poskytování individuální/popř. skupinové péče a o spolupráci se školami a školskými 

zařízeními.  

 

§ 5 – věnuje se podrobněji rozsahu činnosti Pedagogicko-psychologických poraden a také 

službám, které toto zařízení poskytuje. 

 

§ 6 – vysvětluje podrobněji náplň činnosti Speciálně pedagogických center. 

 

§ 7 – se zabývá zajištěním poradenských služeb přímo ve školách. Je zde garantováno, že 

poskytování poradenských služeb zřízením funkce výchovného poradce a školního 
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metodika prevence zabezpečuje ředitel školy. V ideálním případě by mohli být na školách 

přímo přítomni také školní psychologové a školní speciální pedagogové. Zřízení těchto 

funkcí však na školách není povinné a je plně závislé na finančních možnostech 

jednotlivých škol a jejich zřizovatelů.  

 

§ 8 – specifikuje v jakých případech jsou poradenské služby poskytovány za úplatu. 

§ 9 – se věnuje tzv. zrušovacím ustanovením.  

§ 10 – zakotvuje účinnost novelizované verze vyhlášky, již nabývá od 1. září 2011. 

 

 Součástí tohoto legislativního předpisu jsou také tři přílohy (které zůstávají 

z předchozího znění). Zde uvádím strukturu každé ze tří příloh a naznačuji, o čem 

pojednávají: 

Příloha č. 1 – se věnuje standardní činnosti Pedagogicko-psychologických poraden. 

Zahrnuje oddíly nesoucí název: 

• Komplexní nebo zaměřená psychologická a speciálně pedagogická diagnostika 

• Psychologická a speciálně pedagogická intervence 

• Informační a metodická činnost 

Příloha č. 2 – charakterizuje Standardní činnost center a zahrnuje oddíly: 

• I. Standardní činnosti společné 

• II. Standardní činnosti speciální - poskytující služby žákům s vadami řeči, žákům se 

zrakovým, sluchovým, tělesným, mentálním postižením, žákům s poruchami 

autistického spektra, žákům hluchoslepým a žákům s více vadami. 

Příloha č. 3 – Standardní činnosti školy zahrnuje oddíly nesoucí název: 

• I. Standardní činnost výchovného poradce – kam patří: poradenské činnosti, 

metodické a informační činnosti 

• II. Standardní činnost školního metodika prevence – kterými jsou: metodické a 

koordinační činnosti, informační činnosti, poradenské činnosti 

• III. Standardní činnosti školního psychologa – mezi něž patří: diagnostika, depistáž, 

konzultační a intervenční práce, metodická práce a vzdělávací činnost 

• IV. Standardní činnosti školního speciálního pedagoga – jehož náplní práce jsou: 

depistážní činnosti, diagnostické a intervenční činnosti, metodické a koordinační 

činnosti.  
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2.4 Směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se SVP do škol a 

školských zařízení  

  Posledním významným legislativním dokumentem, o kterém bych se v této kapitole 

chtěla zmínit, je celý názvem: Směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení  č.j.: 13 710/2001 – 24 ze dne 6. 6. 

2002. Obsah směrnice je rozpracován do tří článků.  

 

Článek 1 se věnuje vymezení pojmů. Specifikuje speciální vzdělávací potřeby a dále 

hovoří o jejich zajišťování. To může být uskutečňováno formou individuální/skupinové 

integrace nebo také vzděláváním ve škole samostatně zřízené pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami. V 1. článku je dále uveden Individuální vzdělávací plán, kterému 

jsou věnovány i dvě přílohy této směrnice. V příloze č. 1 je podrobnější zmínka o 

náležitostech IVP, v příloze č. 2 je pak jeho rámcová struktura. V závěrečných dvou 

odstavcích směrnice vysvětluje, co se rozumí individuální a co skupinovou integrací.  

 

Článek 2 – pojednává o ekonomickém zabezpečení. Garantuje škole poskytnutí finančních 

prostředků v podobě příplatků na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáka a 

zabezpečující jeho vzdělávací potřeby. Bude tomu tak v případě, že vyšetření a stanovení 

speciálních vzdělávacích potřeb provede některé poradenské zařízení ministerstva působící 

v kraji. Doporučené náležitosti speciálně pedagogického a psychologického vyšetření žáka 

jsou uvedeny v příloze č. 3 směrnice.  

Dále nás článek informuje o tom, že bude tento příplatek škole poskytnut, předloží-li do 30. 

listopadu kalendářního roku příslušné podklady. Oprávněnost ekonomických požadavků 

školy zpracovaných na základě návrhu poradenského zařízení a vyjádřených 

v individuálním vzdělávacím plánu posuzuje územní orgán. Ten také stanoví individuální 

výši příplatku na základě vzdělávacích potřeb, rozsahu péče a s ohledem na odbornou a 

ekonomickou náročnost výuky v jednotlivých ročnících školy. Závěrečný odstavec 

specifikuje, na co je příplatek určen.  

 

 Článek 3 tvoří závěrečná ustanovení. 
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2.5 Problémy v systému péče o děti se zdravotním postižením 

v oblasti legislativy 

 Na závěr této kapitoly, která se věnuje legislativnímu zabezpečení vzdělávání dětí 

se speciálními vzdělávacími potřebami, bych ráda uvedla ještě výsledky výzkumu, který 

byl v loňském roce uskutečněn pod záštitou Nadace Sirius a jehož výsledky byly 

zveřejněny v „Monitoringu problematiky dětí se zdravotním postižením v ČR 2010“.  

 V části výzkumu, zabývající se legislativou ve vztahu k dětem se speciálními 

vzdělávacími potřebami, bylo zjištěno, že jsou v legislativní oblasti zaznamenávány velké 

disproporce. Opatření zaměřená na řešení problematiky péče o děti se zdravotním 

postižením jsou začleněna do jednotlivých zákonů a vyhlášek a při jejich naplňování 

v praxi často vznikají složité situace. Stává se totiž, že si opatření navzájem odporují nebo 

jsou těžko slučitelná. Jako příklad jsou zde uvedeny rozpory Školského zákona a Zákona o 

sociálních službách nebo problémy s definicemi pojmů raná péče/včasná péče jednotlivých 

resortů.  

Problém souvisí, dle výzkumných zjištění, s neexistencí uceleného systému péče o děti se 

zdravotním postižením, s problémem komunikace mezi jednotlivými ministerstvy a s 

nedostatkem jejich systematické spolupráce.  

 Obr. 1: Spokojenost s legislativním zajištěním péče ve vztahu k dětem se SVP          
  (zdroj: Monitoring problematiky dětí se zdravotním postižením v ČR 2010, s. 42) 



 
 

35 

3 VZDĚLÁVÁNÍ D ĚTÍ SE SMA 

 U většiny dětí se SMA převládá, vzhledem k jejich zachovalému intelektu a bez 

ohledu na progresivní průběh tělesného postižení, integrované vzdělávání do škol hlavního 

proudu – tedy do běžných mateřských, základní i středních škol. Vzhledem k výše zmíněné 

skutečnosti není mým cílem zabývat se v této kapitole systémem „speciálního školství“, ale 

věnuji se zde vzdělávání dětí se SMA výhradně z pohledu integrace.  

3.1 Integrace 

 Integraci je možné představit si jako začlenění jedince s určitým typem postižení do 

běžného prostředí majoritní společnosti s tím, že v ní dokáže bez obtíží žít a cítím se tam 

přijat. Integrací v oblasti vzdělávání rozumíme zařazení žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami do institucí, ve kterých budou vzděláváni spolu s nepostiženými vrstevníky. 

V literatuře se také můžeme setkat s pojmem „školská integrace“. 

 V dokumentech, které vydalo UNESCO, je vysvětlena integrace jako proces 

zařazení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol, přičemž od žáka se 

očekává maximální možná adaptace na podmínky ve třídě a prostředí se má přizpůsobovat 

minimálně (srov. Franiok, 2003).  

 Prvním krokem k integraci je depistáž. Pedagogický slovník (Průcha, 2001, s. 39) 

definuje depistáž jako vyhledávání postižených, nemocných a rizikových jedinců v časných 

stádiích poruchy, kdy je preventivní nebo nápravná intervence účinnější. Před přípravou a 

realizací školské integrace by tak měla na depistáž navazovat co nejpodrobnější včasná 

diagnostika a následné zahájení rané péče, v rámci které se pracuje nejen s dítětem 

samotným, ale i s celou rodinou.   

 Před vstupem do vzdělávací instituce jsou stanovovány speciální vzdělávací 

potřeby, na základě kterých vypracuje školské poradenské zařízení (Speciální pedagogické 

centrum nebo Pedagogicko-psychologická poradna) rozhodnutí o přijetí dítěte do integrace. 

Dítě je pak přijato ředitelem školy, v případě, že o toto přijetí předem jeho zákonní zástupci 

zažádají. Následně je nutno vypracovat individuální vzdělávací plán (dále IVP), na jehož 

přípravě  a koordinaci se podílejí odborníci z SPC (případně PPP), lékaři, učitelé, zákonní 

zástupci, popř. další osoby zajišťující průběh vzdělávání. Za vypracování IVP odpovídá 

ředitel školy. Podrobnější informace uvádím v kapitole 4.  
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3.1.1 Vývoj pojetí školské integrace 

 Ráda bych se krátce zmínila o vývoji situace dětí s postižením v minulosti a o tom, 

jak jsme vlastně k dnešním integrační koncepci dospěli.  

 Dříve dominovaly ve vzdělávání dětí s postižením čistě segregační tendence. 

Převažovala medicínská „nápravná“ koncepce s důrazem na reedukaci, kompenzaci a 

rehabilitaci. Změna situace však nastala přibližně od 60. let 20 století, kdy se začaly ozývat 

„protidiskriminační“ hlasy ať už ze strany samotných zdravotně postižených, tak i ze strany 

různých rodičovských sdružení a také celosvětových organizací. Cílem bylo zamezit nadále 

diskriminaci osob s postižením (i s jinými odlišnostmi) od většinové společnosti. 

Základnou těchto snah byla Listina základních práv a svobod, ve které je deklarováno 

právo každého jedince na vzdělávání a povinná školní docházka. 

 V 70. letech pokračovaly v USA diskuse o tzv. minimálně omezujícím prostředí 

(least restrictive enviromnemt) a přibližně v 80. letech je do vzdělávání osob s postižením 

zaveden také pojem „mainstreaming“ – myšlenka zařazení dítěte s postižením do hlavního 

vzdělávacího proudu. Zejména v anglosaském světě se pak objevuje další termín pro  

„škola pro všechny“ (school for all) znamenající umožnění výchovy a vzdělávání všem 

dětem a žákům bez postižení i s ním. 

 Umožnit žákům se speciálními vzdělávacími potřebami školskou integraci by dnes 

mělo být součástí každého moderního progresivního vzdělávacího systému (srov. Franiok, 

2003; Walterová, 2004)  

3.1.2 Sociální integrace 

 Pokud se zamýšlíme nad školskou integrací a inkluzivními tendencemi, je nutné si 

uvědomit, že kráčí ruku v ruce s tvz. sociální interakcí. Je nemožné tyto dva procesy od 

sebe oddělit. Sociální interakci bychom mohli chápat jako zastřešující proces pro integraci 

školskou.  

 Je však definována nejednotně. V 60. letech 20. století byl tento termín užíván 

sociálními vědami pro začleňování minorit do majoritní společnosti. V kontextu speciální 

pedagogiky však u nás vychází definice sociální integrace ze dvou hlavních pojetí – 

Sovákova a Jesenského.  
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Sovák chápe sociální integraci jako včasné a co nejvhodnější zapojení člověka s postižením 

do společnosti spolu s vytvářením podmínek seberealizace, a to tím, že se odstraňují, nebo 

zmírňují následky plynoucí z postižení. (Sovák in Walterová, 2004).  

 Sociální integrace je tedy proces stanovující míru zapojení jedince do společnosti a 

jeho schopnost účastnit se běžného života aktivně a plnohodnotně. Úspěšné začlenění však 

závisí také na schopnost sebeakceptace. Od jedince se totiž očekává, že bude v tomto 

procesu integrace působit samostatně, cíleně a smysluplně a že se tak stane plnohodnotnou 

součástí společnosti (Jesenský, 1993, Walterová, 2004).  

 Osoba s postižením, ať už si je své odlišnosti vědoma jakkoli, je zařazena do 

většinové populace, do sítě fungujících vztahů a zákonitostí. Handicap samotný není 

prvkem, který by jedince ze společnosti nějakým způsobem diskvalifikoval. Může však 

vést k vytvoření určitého „sociálního handicapu“ – tedy sekundárních důsledků postižení. 

Osoba s postižením vnímá tuto odlišnost jako vlastní nedostatek a vytvoří se tak překážka 

v plnohodnotném začlenění.  

 V každém případě je tedy nutné, aby se přizpůsobil jedinec. Důležité však také je, 

aby bylo pro úspěšné začlenění vytvořeno také klima, aby se pracovalo se skupinou. 

V tomto případě – s kolektivem školní třídy, u které by nemělo platit, že se přizpůsobí 

minimálně, ale v takové míře, jak jen to bude potřebné (Walterová, 2004).   

 

3.1.3 Možnosti a limity integrace žáků se SVP 

 Faktory, které integraci nejvíce limitují, jsou typ a stupeň zdravotního postižení. Co 

se týká začleňování člověka do společnosti, je velmi známá teorie od profesora Miloše 

Sováka. Ve svém čtyřstupňovém dělení klade Sovák akcent na aktivitu jedince (Sovák in 

Walterová, 2004, s. 371):  

1) integrace – naprosté zapojení jedince do společnosti lidí zdravých; plné splynutí 

s touto společností, a to i ve výchově a vzdělávání 

2) adaptace – tj. přizpůsobení, které je možné jen za určitých podmínek; musí být 

brány ohledy na individuální vlastnosti, schopnosti a potřeby jedince 

3) utilita – tj. sociální upotřebitelnost jedince s postižením, jehož možnosti rozvoje 

jsou omezené; pracovní i společenské uplatnění se může uskutečnit za dohledu a 

řízení jiných osob 
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4) inferiorita – sociální nepoužitelnost, vyčlenění ze společnosti s následným 

zajištěním sociální péče 

 Souhlasím s názorem, že faktorem, který integraci nějakým způsobem může 

limitovat, není odlišnost či postižení samo o sobě, ale je to především osobnosti člověka 

s postižením. Roli může hrát věk, pohlaví, rasa, charakterové vlastnosti, životní styl, 

zkušenosti nebo aktivita jedince. Na straně kvality vzdělávacího prostředí (systému) mohou 

překážky představovat: postoje veřejnosti, architektonické nebo informační bariéry, právní 

systém, dostupnost poradenské podpory rodičům i školám, finanční prostředky nebo také 

materiální vybavení. 

 Odlišností může být i narušení orgánu nebo jeho funkce, z čehož mohou plynout 

jistá omezení jedince. Mezi funkce důležité pro vzdělávání patří schopnost učit se, 

komunikace, pohyblivost, sebeobsluha a vztahy k druhým lidem. Možnosti integrace 

daného jedince pak při zohlednění všech odlišností posuzujeme podle výkonu jeho aktivity. 

Zdali je výkon aktivity možný bez obtíží až nemožný a také jestli aktivitu vykonává bez 

asistence nebo potřebuje pomoc. Svou roli hrají také samozřejmě sociální aspekty – zda je 

osoba schopna při sociální integraci participace za všech běžných okolností, zda je je 

schopna plně participovat s určitým rizikem, omezením nebo není schopna participace 

vůbec. Otázkou je, jestli je vůbec prostředí (kontext) sociální integraci nakloněno, nebo ji 

naopak znemožňuje (Walterová, 2004, s. 376). 

3.2 Inkluze 

 V souvislosti s integrací je v literatuře i praxi stále častěji skloňován termín inkluze. 

Inkluze je další stupeň v začlenění jedinců s postižením do společnosti, který vychází 

z integrace. Termín je chápán jako protiklad k pojmům segregace nebo také exkluze a je 

srovnáván s asimilací, přičemž v inkluzi nemusí jít vždy o úplné splynutí, ale o začlenění se 

zachováváním jedinečnosti a také respektu majority k minoritě (i naopak). 

 Inkluze z pohledu školství je prezentována jako začlenění žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami do běžných škol a do všech školních aktivit s tím, že je to právě 

prostředí, které se má zvláštnostem a odlišnostem přizpůsobit. Smyslem začlenění je 

umožnit všem lidem, aby se mohli plně a rovnocenně podílet na životě společnosti a 

přispívat k němu vlastním podílem. Inkluzivní prostředí je takové, ve kterém se odlišnosti 

oceňují a kde se prakticky i legislativně bojuje s diskriminací a předsudky. 
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 Úkolem inkluzivního školství by mělo být rozpoznávat bariéry, znemožňující 

vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, a pokud možno je postupně 

zcela odstraňovat nebo alespoň snižovat.  

Tyto „ideální“ podmínky pro všechny by měly být vytvořeny automaticky – tzn. i tehdy, 

pokud zrovna školu žádný žák se speciálními vzdělávacími potřebami momentálně  

nenavštěvuje. Heslem inkluze v oblasti vzdělávání by tak mohlo být  – umožnit vzdělávání 

každému žákovi a kdykoliv, což je vyjádřeno i v dokumentech UNESCO pod heslem 

„efektivní škola pro všechny“, ke které bychom se měli snažit směřovat (Walterová, 2004). 

3.2.1 Koncept rovných příležitostí ve vzdělávání 

 Koncept rovných příležitostí vychází ze snahy vytvářet potřebné podmínky pro 

kvalitní vzdělávání všech žáků v hlavním vzdělávacím proudu a je specifikován 

v dokumentu zvaném „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoj vzdělávací soustavy v ČR 

2011 – 2015“. 

 „Dlouhodobý záměr“ (č.j. 20271/2010-20) je významným strategickým 

dokumentem MŠMT, který je vždy vydáván na určité dlouhodobé časové období. Je 

základním prostředkem komunikace mezi centrem (MŠMT) a jednotlivými kraji. Zaštiťuje 

spolupráci na dalším rozvoji regionálního školství – vymezuje jeho základní tendence a 

cíle. Stanovuje opatření na úrovni státu a vymezuje také prostor pro konkrétní řešení na 

úrovni krajů. Tato opatření jsou pak podle konkrétních potřeb dále rozváděna a 

specifikována v dlouhodobých záměrech jednotlivých krajů. Nynější „Dlouhodobý záměr“ 

je již čtvrtý v pořadí.  

 Základním cílem a principem tohoto dokumentu pro následující období je zvýšit 

kvalitu a efektivitu ve vzdělávání a tím také konkurence schopnost naší republiky 

v mezinárodním srovnání (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

ČR 2011 – 2015).  

3.2.2.  Inkluzivní vzdělávání v „Dlouhodobém záměru“ 

 Všem, kteří se vzdělávají, má být usnadněno zapojení se do veškerých oblastí 

vzdělávání a to za principu individuálního přístupu.  Současný „Dlouhodobý záměr ČR“ 

pojednává o inkluzivním vzdělávání, zmiňuje se o pedagogicko-psychologickém 
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poradenství a hodnotí i určitá opatření, která se již podařilo v minulosti realizovat, popř. 

alespoň nastartovat.  

 Inkluzivní vzdělávání je založeno na organizaci vzdělávání všech dětí v jedné škole, 

která by umožňovala naplnění individuálních vzdělávacích předpokladů.  

Všem žákům by měla být nabízena adekvátní podpora v rámci vyučování a to bez ohledu 

na jejich individuální rozdíly s cílem maximálně rozvinout jejich vzdělávací potenciál. 

Otázkou je, zda-li jsou školy na úsilí o postupující trend inkluzivního vzdělávání dostatečně 

připraveny. Snahy podpořit tuto připravenost jsou deklarovány také v Národním akčním 

plánu inkluzivního vzdělávání (který byl schválen vládou 15. března 2010).  

 Je pravdou, že v uplynulém období došlo k realizaci mnoha opatření, směřujících 

k podpoře a úspěšnosti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétně 

se jednalo především o podporu v zajištění kompenzačních, rehabilitačních a učebních 

pomůcek. Dále byly postupně školy bezbariérově vybavovány, byl kladen důraz na další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, asistentů pedagoga a na provázanost v poskytování 

pedagogicko-psychologických služeb.  Dbalo se na vytváření tvz. školských poradenských 

pracovišť přímo ve školách. Do přípravy pedagogů hlavního vzdělávacího proudu byla 

zaváděna témata zaměřená na budování kompetencí pro práci se žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami.  

 Na období 2010 – 2014 byl schválen Národní plán vytváření rovných příležitosti 

pro osoby se zdravotním postižením. Prioritními tématy pro oblast školství jsou – zlepšení 

přístupnosti tvz. škol hlavního vzdělávacího proudu pro děti a žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami (na všech stupních vzdělávání), zřízení a poskytování asistenčních 

služeb a rozvoj dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.  

 V Dlouhodobém záměru se také dozvídáme, že se dařilo integraci již v uplynulých 

letech úspěšně podpořit konkrétními opatřeními a to jak materiálními, tak také 

personálními. Finančně bylo dotováno vydávání speciálních učebnic, funkce asistenta 

pedagoga, byly vytvořeny metodiky i nejrůznější kurzy pro práci se žáky s těžkým 

zdravotním postižením. Dále pokračovalo metodické vedení krajských koordinátoru v péči 

o žáky s autismem a o žáky vyžadující logopedickou péči. Uskutečňovaly se pravidelné 

konzultace a výměnné stáže pedagogů (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy ČR 2011 – 2015). 

 

 

 



 
 

41 

3.3 Specifika posuzování SVP u dětí se SMA 

 Převážná většina dětí se spinální svalovou atrofií je vzdělávána formou individuální 

integrace ve školách běžného typu. Díky tomu, že jsou zachovány kognitivní funkce a 

vzhledem k mnohdy nadprůměrným rozumovým schopnostem, nemusí být při integraci 

zaměřeno tolik pozornosti na zvládání učiva. Spíše je třeba věnovat úsilí technické 

kompenzaci úbytku hybnosti a s tím velmi úzce souvisejícímu sociálnímu aspektu 

integrace.  

 Lékařské dělení závažnosti typů SMA má v oblasti speciální pedagogiky pouze 

funkci orientační. Pedagog musí vždy brát v úvahu aktuální úroveň schopností a dovedností 

konkrétního dítěte a z nich pak vycházet. Z hlediska výchovně vzdělávací činnosti je 

kladen hlavní důraz především na míru zachované hybnosti a schopnost a kvalitu dýchání. 

Dále je nutno zohledňovat míru unavitelnosti, vnímání, myšlení, motivaci, vůli a ochotu 

spolupracovat a především také sociálně emoční aspekty. Podrobněji bych se v této části 

chtěla věnovat třem hlavním, výše zmíněným specifikům vzdělávání dětí se SMA. 

postižení hybnosti, dýchání a sociálně emoční aspekty (srov. Michalík a kol., 2011). 

 

3.3.1 Postižení hybnosti a vyplývající opatření 

 Stupeň postižení hybnosti závisí na typu SMA a také na postupující progresi, která 

je u každého dítěte individuální. Zpočátku se objevuje zakopávání, častější pády a 

nestabilní chůze. Proto je vhodné mít vždy zajištěn doprovod v obtížnějším terénu, 

dopomoc při zdolávání schodů a je vhodné také zajistit zábradlí ve vhodné výšce. 

V mateřské škole je žádoucí zvolit pro dítě se SMA třídu v přízemí, na základní škole pak 

omezit stěhování mezi patry. V pozdějších fázích progrese jsou děti často upoutány na 

vozík. Je proto nutné vytvořit ve škole bezbariérové prostředí – odstranit prahy, zachovat 

minimalizaci stěhování mezi patry i stěhování mezi učebnami na patře. Samozřejmostí je 

také bezbariérová úprava toalet. Toaleta musí být dostatečně prostorná pro manipulaci 

s vozíkem a se zabudovanými madly ve stěně. Důležité je také poskytnout dítěti dostatek 

času kvůli pomalejší manipulaci při svlékání a oblékání, popř. zajistit nutnou dopomoc.  

Umyvadla, baterie, vypínače a např. i tlačítka na ovládání výtahu musí být umístěny tak, 

aby byly jedinci na vozíku bez problémů dostupné.  
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 Třídu je potřeba uspořádat vhodně, aby bylo možno všude projet s vozíkem. Dítě se 

musí mezi rozestavěnými lavicemi dostat k tabuli, k učitelskému stolu a do prostoru všech 

společných aktivit při vyučování i o přestávkách. Dále je třeba obstarat lavici, u které je 

možno se s vozíkem posadit a která by také měla mít nastavitelnou výškovou úroveň i úhel 

pracovní plochy. 

 Musíme také myslet na to, že je pro dítě velmi nepohodlné a často bolestivé sedět 

v průběhu celého dopoledního vyučování bez možnosti změny polohy. Je tedy vhodné mít 

nejlépe přímo ve třídě (popř. alespoň v budově školy) místo, kde může dítě v případě 

potřeby změnit polohu a v lehu např. poslouchat výklad učitele, popř. si chvíli odpočinout. 

U menších dětí můžeme k tomuto účelu použít měkký koberec nebo matraci, na druhém 

stupni je už vhodnější stabilní lehátko. Je velmi žádoucí, aby s dítětem manipuloval jen 

omezený okruh lidí, ke kterým má důvěru.  

 Pečlivou pozornost je třeba věnovat také hybnosti rukou. S narůstající progresí se 

zhoršuje rozsah pohybu rukou, schopnosti dítěte psát a manipulovat s pomůckami. Snažíme 

se vždy přibližovat pomůcky tak, aby na ně dítě snadno dosáhlo.  

 Je nutno také vyřešit způsob společného stravování. Mnohdy postačí pomoci jen 

s přinesením tácku s jídlem, do čehož je vhodné zapojit i spolužáky. V případech, kdy je 

dítě zcela odkázáno na krmení druhou osobou je vhodné požádat o tuto pomoc nejlépe 

asistenta pedagoga (srov. Hampl, Kaleja, 2011; Michalík a kol., 2011).  

 

3.3.2 Specifika dýchání 

 Dýchání je velmi úzce spojeno s funkčností svalů. Vzhledem k postupující progresi 

nemoci se proto snižuje i kvalita dýchání – plíce jsou vlivem postupující skoliózy 

utiskovány a také klesá funkční rozsah svalů nezbytných pro dýchání. Důsledky 

zhoršeného dýchání mají vliv na celkové okysličení organizmu včetně mozku a to se může 

projevovat zvýšenou unaveností, občasnými výpadky pozornosti, pomalejším pracovním 

tempem, bolestmi hlavy a větší spavostí.  

 Dalším projevem snížené funkčnosti plic je slábnoucí výdechový proud, který je 

potřebný k tvorbě hlasu. Může se tak stát, že v pokročilejším stádiu nemoci je pro děti 

namáhavý delší a hlasitý mluvený projev. Pedagog by měl být schopen zareagovat a např. 

klást otázky tak, aby stačila pouze krátká odpověď. 
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 V případech, kdy je u dětí nutno přistoupit k tracheostomii a podpoře dýchání 

pomocí přístroje, je třeba zajistit odbornou péči, aby bylo možno několikrát denně odsát 

z plic hlen. U dětí, které při tracheostomii nemohou používat svůj hlas, komunikujeme buď 

šeptem, případně zvolíme vhodnou formu náhradního dorozumívání. 

 Velkou zátěží je každá infekční nemoc a to z důvodu nedostatku potřebné síly pro 

vykašlávání. U dětí se SMA se častěji objevují bronchitidy a zápaly plic. Pedagog by tedy 

měl počítat s větší absencí (např. z důvodu hospitalizací či pobytu v léčebnách) a po 

návratu dítěte do školy respektovat zásady adaptace s následnou pomocí při doplnění 

zameškaného učiva. Měl by také myslet na podporu opětovného zapojení dítěte do třídního 

kolektivu (srov. Hampl, Kaleja, 2011; Michalík a kol. 2011).  

 

3.3.3  Sociálně emoční aspekty 

 Život dětí se spinální svalovou atrofií je výrazně ovlivněn rychlostí progrese jejich 

nemoci. Tato rychlost závisí na typu SMA a na věku, kdy se nemoc projevila. Vzhledem 

k zachovalému intelektu je pro děti velmi obtížné připouštět si postupující úbytek 

schopností a sil. Přirozenou reakcí je pak to, že se navenek snaží zvládat vše bez dopomoci 

a odmítají asistenci druhých. V těchto případech pak může docházet k přetížení a 

celkovému zhoršování zdravotního stavu. Důležité je, aby byla pomoc nabízena citlivě, 

nenásilně a k tomuto by měl pedagog vést také ostatní děti ve třídě. S kolektivem je třeba 

neustále pracovat, upevňovat vazby mezi spolužáky a dbát na celkové klima, které ve třídě 

panuje. K tomu je potřeba notná dávka pedagogické empatie, citu a také pozorovací 

schopnosti. 

 Co se týká úkolů, je třeba zadávat je tak, aby byly pro dítě zvládnutelné. Používá-li 

žák se SMA např. odlehčené pomůcky (pastelky, nádobí apod.) je ideální, pokud je lze 

stejné obstarat pro celou třídu.  

 Určitý typ bezmocnosti, který se u dětí někdy objevuje, je často kompenzována 

komunikační direktivností až manipulativním chováním. To se pak stává překážkou při 

navazování vztahů a začleněním do vrstevnické skupiny. Na druhou stranu se ale i děti 

samotné mohou stát objektem manipulace. Je nutno vždy dobře zvážit způsob nabízené 

pomoci.  
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 Při řízené činnosti ve třídě musí pedagog po těchto dětech vyžadovat podvolení se 

společným pravidlům a poslušnost tak jako u všech. Ovšem „p ři volnočasových aktivitách 

a běžném sociálním kontaktu (volná hra v MŠ, přestávky v ZŠ) je vhodné poskytnout dítěti 

plnou fyzickou dopomoc, být jeho „rukama a nohama“, ale ponechat mu jeho vůli při 

výběru činností i kamarádů (a to i tehdy, kdy se s jeho volbou pomáhající neztotožňuje).“ 

(Michalík a kol., 2011, s. 79) 

 Zvýšené úsilí při práci s třídním kolektivem je třeba věnovat při přechodu na druhý 

stupeň. Složení třídy se mnohdy mění odchodem žáků na víceletá gymnázia, slučováním 

tříd nebo příchodem nových žáků z jednostupňových škol. U dětí nastává období puberty, 

ve kterém je vhodné, aby měly prostor sdílet se s ostatními, mluvit o svých pocitech. Aby 

mohly ventilovat své problémy a mluvit o situacích, které jsou vázány na sociální klima 

jejich třídy. V případě, že se objeví problém, se kterým si pedagogický sbor není schopen 

sám poradit, je dobré co nejdříve požádat o odbornou pomoc.  

 Dále je také velmi důležité, aby mohlo být dítě se SMA mohlo přítomno při všech 

třídních aktivitá ať už v prostředí školy nebo mimo ni. Rozhodně je třeba, aby se dítě 

účastnilo všech školních výletů a nejrůznějších zážitkových programů. Je jasné, že to 

vyžaduje zvýšenou aktivitu ze strany učitele i celé školy, efekt a důležitost tohoto opatření 

jsou však nesporné. 

 Na závěr bych ještě ráda zmínila jednu ne příliš veselou, avšak důležitou 

skutečnost. Bylo by dobré, aby ostatní děti ve třídě neměly povědomí o fatálnosti 

onemocnění jejich spolužáka. Mohlo by to vést k obavám, rozpakům, nadměrné lítosti, což 

by ztěžovalo přirozenost a bezprostřednost kontaktů. Co se však týká učitele, ten by měl 

být na možnost úmrtí dítěte ve třídě připraven (a to i v případě, že by se to netýkalo dítěte 

se SMA) (Michalík a kol., 2011). „Smrt dítěte nebo mladého člověka je vždy šokující, 

traumatizuje celé jeho okolí. Je vždy velkým zásahem do organismu třídy. Je proto třeba, 

aby se učitel při integraci dítěte s fatálním onemocněním připravil i na možnost jeho smrti 

a když přijde, aby se tomuto tématu nevyhýbal, naopak pomohl pozůstalým spolužákům tuto 

tragickou událost prožít a zpracovat“ (Michalík a kol., 2011, s. 79). 
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3.4 Monitoring problematiky d ětí se zdravotním postižením – 

oblast vzdělávání  

 V závěru kapitoly bych se ráda pozastavila nad výsledky rozsáhlého výzkumu, 

který byl v roce 2010 realizován pod záštitou Nadace Sirius. Zabýval se problémy systému 

péče o děti se zdravotním postižením. V oblasti vzdělávání dětí se zdravotním postižením 

se výzkumné šetření zaměřovalo na dvě složky: a) kvalitu a dostupnost speciálních škol, b) 

možnosti běžných škol vzdělávat děti se zdravotním postižením.  

 Zatímco při hodnocení první z nich převažovala spokojenost s kvalitou 

zajišťovaných služeb, v hodnocení druhé se projevilo nedostatečné zajištění podmínek pro 

vzdělávání dětí se zdravotním postižením – nedostatek financí, postoj veřejnosti a úřadů, 

nedostatečně zajištění bezbariérovost prostředí.  

 Hodnocení sledovaných možností běžných škol vzdělávat děti se zdravotním 

postižením potvrzuje obavy, které vyjadřovali odborníci – především psychologové a 

speciální pedagogové – v kvalitativní části výzkumu. Upozorňovali na rizika úspěšné 

integrace dítěte se zdravotním postižením v běžné škole ve chvíli, kdy nejsou dostatečně 

připraveni pedagogové a škola, ale ani děti, jejich spolužáci a rodiče. Proces integrace tak 

může u některých dětí vést spíše k újmě než k užitku. Jako jeden nejzávažnějších problémů 

byl vyhodnocen nedostatek asistentů pedagoga.  

 Ve výsledku se většina odborníků a rodičů v rámci hloubkových rozhovorů shodla 

na tom, že integraci do běžných škol považují za prospěšnou a žádoucí, nicméně musí být 

individuálně vyhodnoceno, zda jsou v konkrétním případě zajištěny všechny potřebné 

podmínky.  

 Problematická situace v oblasti podmínek pro vzdělávání dětí se zdravotním 

postižením v běžných školách pravděpodobně přispívá i k vnímání počtu speciálních škol 

jako nedostačujících. Z výzkumu vyplynulo, že pouze 14 % rodičů je spokojeno s jejich 

dostupností. Neboť v případě, že nelze integrovat dítě do běžné školy, zbývá možnost školy 

speciální, přičemž zdaleka ne všechny typy zdravotního postižení si toto řešení vyžadují.  

(Monitoring problematiky dětí se zdravotním postižením v České republice 2010).  
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4 INDIVIDUÁLNÍ VZD ĚLÁVACÍ PLÁN (IVP) 

 Ještě v poměrně nedávné době byly vzdělávací možnosti dětí s postižením omezené. 

Dnes je však již každému takovému dítěti zajištěno právo na výchovu a vzdělávání a děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami jsou běžně zařazováni do sítě škol a školských 

zařízení.  

 Projevy dětí s různými typy postižení i jejich edukační potřeby se velmi liší. Je 

proto nezbytné přistupovat k nim individuálně. Pro výchovný a edukační proces mnohdy 

nelze použít osnovy nebo běžné pedagogické metody a postupy. A je potřeba navíc rozvíjet 

i ty dovednosti, které nejsou vzhledem k postižení vytvořeny nebo jsou porušeny. 

Výchovně vzdělávací proces založený na tomto principu klade vysoké nároky nejen na 

osobnost a odbornost pedagoga, ale také na propracovanost výchovně vzdělávací 

intervence. 

  Individuální přístup je třeba uplatňovat všude – ve třídách „speciálních škol“, ale 

také především i u dětí integrovaných, u kterých je kladen důraz na vypracování a také 

uplatňování tzv. individuálního vzdělávacího plánu (dále IVP). Jde o písemný dokument 

specifikující to, jak se má při vzdělávacím procesu žáka postupovat směrem k vytyčeným 

cílům. IVP je sestavován dětem „na míru“ a odráží jejich speciálně výukové a výchovné 

potřeby (srov. Franiok, 2003; Čadilová, Žampachová, 2006). 

 

„ Individuální vzdělávací plán je závazný pracovní materiál sloužící všem, kteří se 

podílejí na výchově a vzdělávání integrovaného žáka. Vzniká na základě spolupráce mezi 

učitelem, pracovníkem provádějícím reedukaci, vedením školy, žákem a jeho rodiči 

(zákonnými zástupci), pracovníkem pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně 

pedagogického centra“ (Zelinková, 2001, s. 172). 

4.1  IVP – terminologické vymezení pojmu 

Co se týká vymezení pojmu a terminologie související s individuálním vzdělávacím 

plánem, objevují se v této oblasti nejednotnosti a rozdíly. V legislativních předpisech a 

dokumentech se v minulosti používal a stále se i na mnoha místech nadále používá termín 

„individuální studijní plán“, „individuální výukový plán“ nebo „individuální plán“.  

Novější předpisy a odborná literatura spíše preferují termín „individuální vzdělávací 

program“.  
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Tento termín je také doporučován, koresponduje i s pedagogickou teorií, s její určitou 

základní logikou a vnitřní návazností. Pojem individuální vzdělávací program vychází 

jazykově i obsahově z pojmu „vzdělávací program“. Od vzdělávacích programů se však liší 

tím, že je určen a přizpůsoben konkrétnímu jedinci a jeho specifickým vzdělávacím 

potřebám. Nebližším a zřejmě nejrozšířenějším termínem však stále název „individuální 

vzdělávací plán“ (Kaprálek, Bělecký, 2004). 

Cílem IVP je hledání závislosti mezi diagnózou a plánováním následného 

odborného vedení. Jde hlavně o to, aby byl plán pro učitele použitelný, aby neměl pouze 

administrativní funkci a nesloužil jako podklad pro přidělení financí. Takto pojatý IVP 

nemůže být přínosem ani pro dítě, ani pro pedagoga. Při tvorbě tohoto dokumentu by měly 

být respektovány potřeby učitele i dalších odborníků a měla by být respektována 

individuální situace, ve které se dítě nachází. 

V praxi se lze často setkat i mírně odlišnou koncepcí pojmu IVP. Je chápán jako 

dokument, který nestanovuje cíle a obsah výuky, ale spíše se zabývá popisem vhodných 

speciálních metod a forem a dále také personálním, materiálním a organizačním 

zabezpečením vzdělávání žáka se speciálními potřebami. 

 Pevně daná struktura IVP neexistuje. V současné době se objevují návrhy na určité 

zákonné úpravy týkající se specifikace toho, jak by měl IVP vypadat a co všechno by měl 

zahrnovat. Jedná se o „otevřený dokument“, na který je možno flexibilně reagovat 

nejrůznějšími úpravami, změnami a doplňovat jej o nové náměty (srov. Kaprálek, Bělecký 

2004; Zelinková, 2001).  

4.2  Kurikulární dokumenty ze kterých  IVP vychází 

 Individuální vzdělávací plán vychází ze systému závazných kurikulárních 

dokumentů, které jsou u nás vytvářeny na dvou úrovních – státní a školní. Úroveň státních 

dokumentů představuje Národní vzdělávací program a tzv. Rámcový vzdělávací program 

(RVP). Jedná se o závazný pedagogický dokument určující obsah vzdělávání pro 

předškolní, základní i střední školství. Na úrovni škol jsou to pak Školní vzdělávací 

programy (ŠVP), které z RVP vycházejí a které si každá škola tvoří individuálně.  Díky 

této dvoustupňové tvorbě kurikulí je školám umožněno vytvořit si vlastní koncepci 

výchovně-vzdělávací činnosti, zohlednit své zaměření a udržet si pedagogickou autonomii.  
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Obr. 2: Struktura systému kurikulárních dokumentů (RVP ZV, 2005, s. 5) 

 

RVP PV: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

RVP ZV: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání  

RVP ZV – LMP : Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – příloha  

                upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 

RVP ZV ZŠS: Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální 

RVP G: Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání  

RVP GSP: Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou 

RVP OV: Rámcový vzdělávací program (programy) pro odborné vzdělávání 

RVP SV: Rámcový vzdělávací program pro střední vzdělávání v praktické škole  
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 Nyní bych ráda krátce charakterizovala dva základní vzdělávací programy, které 

jsou při vzdělávání dětí se SMA nejvíce uplatňovány a ze kterých se vychází při tvorbě 

IVP. Jsou to - RVP PV a RVP ZV. 

 

 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) stanovuje 

hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro vzdělávání dětí předškolního věku 

v kolektivních zařízeních. RVP PV je závazný pro vzdělávání v mateřských školách, 

v mateřských školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a pro přípravné třídy 

základních škol.  

Vzdělávací obsah je zde uspořádá do pěti vzdělávacích oblastí: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho 

psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a jeho svět. Každá z těchto oblastí 

zahrnuje vzájemně propojené dílčí cíle (záměry), vzdělávací nabídku (praktické a 

intelektové činnosti vhodné k naplňování cílů) a očekávané výstupy (mající charakter 

způsobilostí, kompetencí). 

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro všechny děti stejné, poskytují 

však prostor pro zohlednění individuálních potřeb (Bartoňová, Vítková, 2007). 

 

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) je 

dokumentem programovým a je východiskem pro tvorbu školních vzdělávacích programů. 

Stanovuje škole prostor, ve kterém se může pohybovat při realizaci vzdělávání. Obsahově a 

strukturově navazuje na RVP PV a pak také dále na rámcové vzdělávací programy pro 

střední vzdělávání. Je nástrojem pro podporu pedagogické autonomie škol a učitelů. 

K základnímu vzdělávání umožňuje různé přístupy v souladu s individuálními potřebami 

žáků. Umožňuje volbu různých vzdělávacích postupů, rozličných metod a také forem 

výuky. Celkově vede vyšší efektivitě vzdělávání a proměňuje vnitřní atmosféru 

jednotlivých škol. 

 Cíle vzdělávání jsou zde rozlišovány ve dvou základních rovinách – obecné 

vzdělávací cíle a vzdělávání cíle jednotlivých vzdělávacích oblastí. Tyto oblasti jsou dále 

tvořeny jedním, popř. více vzdělávacími obory, které jsou si obsahově blízké (Bartoňová, 

Vítková, 2007). 
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 Cílem vzdělávání RVP ZV je vybavit všechny žáky tzv. klíčovými kompetencemi 

na takové úrovni, která pro ně bude dosažitelná.  „Klíčové kompetence představují souhrn 

vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj člověka.“  

(Bartoňová, Vítková, 2007, s. 93). Jsou zaměřeny na: učení, řešení problémů, komunikaci, 

pracovní činnosti a spolupráci. Vzájemně se prolínají a k jejich rozvíjení a utváření by měl 

směřovat celý vzdělávací obsah a všechny činnosti, které ve škole probíhají.  

 Význam těchto kurikulárních dokumentů je především ve vyšší kvalitě vzdělávání, 

která směřuje k jasným výstupům a je založena na hledání nejvhodnějších způsobů jejich 

dosahování a hodnocení. Vzdělávání je tak více uzpůsobeno individuálním potřebám a 

možnostem jednotlivých žáků. Ovlivněna je také podoba a kvalita vzdělávání učitelů 

při přípravě na týmovou a tvořivou práci s daným dokumentem. Rámcové a následně pak 

školní vzdělávací plány poskytují více prostoru pro komplexní propojování poznatků 

z jednotlivých vzdělávacích oblastí a oborů. A v neposlední řadě je na místě zmínit také 

užší propojenost základního vzdělávání se vzděláváním předškolním a středním.  

 Obsah ŠVP může pak být ještě dále upraven a přizpůsoben dítěti se speciálními 

vzdělávacími potřebami přímo na míru v podobě „individuálního kurikula“ - 

individuálního vzdělávacího plánu.  

4.3  Dělení IVP z časového hlediska 

4.3.1 Dlouhodobý plán 

 Dlouhodobý plán je připravován s ohledem na to, co rodina od dítěte směrem do 

budoucnosti očekává. „M ěl by být návodem, jak dítě naučit co největšímu stupni 

samostatnosti, komunikačním schopnostem, řešení nejjednodušších životních situací a 

získání základních pracovních návyků a komunikačních dovedností“ (Čadilová, 

Žampachová, 2006, str. 7). Při sestavování je nutné zapojit kromě týmu odborníků právě 

také rodiče dítěte - jakožto velmi důležitý zdroj informací. Dlouhodobé plány jsou obecné. 

Čím více vědí rodiče o svém dítěti a čím více ví odborník o dětech, se kterými pracuje, tím 

větší je předpoklad, že bude vytvořen kvalitní dlouhodobý plán. Sestavování těchto 

dlouhodobých plánů je však dobré odložit na dobu, kdy je takové plánování nezbytné. 

Směrem do budoucnosti je totiž velmi těžké stanovit komplexní plán s reálnými cíly 

(Čadilová, Žampachová, 2006). 
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4.3.2 Střednědobý plán 

Střednědobý plán bývá rozpracován zpravidla na jeden školní rok, popř. na jedno pololetí. 

Rovněž se na přípravě kromě pedagoga a dalších odborníků (z řad speciálních pedagogů, 

psychologů, popř. lékařů) podílí samozřejmě rodiče. Střednědobé cíle se týkají pokroku, 

který se očekává v poměrně krátkém časovém horizontu. Je zde tedy možné formulovat a 

odhadnout více cílů, které mohou být specifičtější. I tyto plány je však nutno rozčlenit do 

bezprostředních úkolů na kratší časová období.  

4.3.3 Krátkodobý plán 

Krátkodobé plány mohou být plány denními, týdenními, maximálně však měsíčními. 

Dělení časových úseků, na něž je plán tvořen, vychází z potřeb žáka se speciálními 

vzdělávacími potřebami a také z potřeb jeho pedagoga. Příprava těchto „operativních“ 

dokumentů by měla být v kompetenci speciálních pedagogů. U krátkodobých plánů je 

vhodné každou novou dovednost, znalost, činnost a její nácvik rozpracovat do jednotlivých 

kroků a vyhodnocovat např. formou zápisu do tabulek (Čadilová, Žampachová, 2006). 

4.4 Zásady pro tvorbu IVP 

 Základem pro vytvoření kvalitního a „funkčního“ IVP je stanovení vývojové úrovně 

dítěte v jednotlivých oblastech a vytyčení priorit pro výchovně vzdělávací intervenci. 

Pokud má být tato intervence účinná, musí být akceptována všechna specifika postižení. Je 

třeba zvolit takové využití speciálních metod, postupů, strategií a pomůcek, které umožní 

těmto dětem získávat co nejméně zkreslené informace ze svého okolí. Předpokladem je 

také důsledné uplatňování principu komplexnosti a metody týmové spolupráce. Nezbytné 

je na počátku objektivně popsat aktuální vývojovou úroveň („startovní čáru“), od které se 

začíná práce s dítětem i potřebná motivace odvíjet.  

 

 Východiskem při sestavování IVP je tedy kvalitní vstupní a také průběžná speciálně 

pedagogická diagnostika, která spočívá ve sledování aktuální vývojové úrovně dítěte 

v jednotlivých oblastech. Správně stanovená vývojová úroveň je totiž ke zpracování IVP  a 

k úspěšnému rozvoji dítěte nezbytná. 
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 Tvorba IVP je komplexní činností, na které se podílejí odborníci ze speciálně-

pedagogického centra (popř. pedagogicko-psychologické poradny), pedagog/pedagogové 

dítěte a důležitými partnery při jeho vytváření jsou také rodiče. Ti totiž své dítě nejlépe 

znají a mají za něj větší odpovědnost než kdokoliv jiný. V případě, že je to možné, je dobré 

také respektovat i závěry z diskuse s dítětem samotným. (srov. Zelinková, 2001; Čadilová, 

Žampachová, 2006). 

 IVP by měl vycházet z možností dítěte a reflektovat hlavní cíle integrace. Zásadou 

je stavět na tom, v čem je dítě úspěšné. Při tvorbě IVP, úkolů a postupů je třeba stanovit 

priority, které jsou individualizovány podle profilu dítěte, požadavků rodiny a také potřeb 

školy. Formální úprava IVP může být rozdílná a v průběhu vzdělávání upravována a 

přizpůsobována měnícím se podmínkám. 

 Součástí IVP by měla být podrobná charakteristika dítěte. Ta nám podává 

objektivní popis žákových schopností a dovedností a stává se východiskem pro stanovení 

priorit pro práci s dítětem. Zde je poskytován velký prostor pro rodiče. Ti své dítě nejlépe 

znají a pomocí návodných otázek tak mohou charakteristiku (ve spolupráci s pedagogem) 

sestavit. Tyto informace je však nutno pravidelně doplňovat a objektivizovat vzhledem ke 

stále se měnícímu současnému stavu dítěte. Popis by měl být co nejreálnějším odrazem 

skutečnosti. V IVP není prostor pro subjektivní názory tvůrce, např. „myslím si…“, 

„možná by…“, „kdyby…“ apod.  Jen v případě, že budou schopnosti a dovednosti dítěte 

jasně popsány, budou následně vidět pokroky ve vývoji, budou jasně dány priority a 

efektivita bude vidět (srov. Michalík, 2011; Čadilová, Žampachová, 2006). 

 Individuální vzdělávací plán by měl kromě výčtu zvolených metod a postupů 

zahrnovat také to, jak budou v rámci výchovně vzdělávací intervence uplatňovány. Chybět 

by neměla ani zmínka o úpravě prostředí, v případě, že je nutná. Rovněž je třeba zohlednit: 

jak dokáže dítě vnímat, je-li u něj vytvořeno pracovní chování, jak dlouho dokáže udržet 

pozornost, jakou má paměť, na jaké úrovni je jeho řeč, čím se dá motivovat, jak chápe 

následnost, jaká je jeho schopnost učení. Důležité je také vnímat, jak má dítě vytvořen 

obraz „já“ a jaká je jeho dovednost adaptovat se v prostředí. (Čadilová, Žampachová, 

2006).   

 IVP je vypracováván pro předměty, kterých se handicap nejvýrazněji týká a ve 

kterých se projevuje. Plán zpracovává učitel daného předmětu ve spolupráci s učitelem, 

který reedukaci provádí. Z odborného pracoviště je také k dispozici konkrétní pracovník, se 

kterým lze obsah IVP konzultovat.  



 
 

53 

  Pracovník školského poradenského zařízení nemůže tvořit IVP sám, protože není 

odborníkem pro výuku ve všech ročnících a předmětech. Je ale také pravdou, že učitel 

nemusí být seznámen s možnostmi a technikami reedukace. Je tedy na odborníkovi 

(speciálním pedagogovi), který má reedukaci konkrétního žáka na starosti, aby o aktuálně 

zvolených prostředcích, metodách a úkolech informoval učitele. Učitel se se zjištěními 

odborného pracoviště seznámí a respektuje je. Stejně tak musí respektovat učební osnovy, 

které jsou pro něj závazné, ale v rámci kterých provádí nezbytné úpravy s ohledem na 

potřeby jedince. V pravomoci učitele je provést takové úpravy v učebních osnovách, aby 

byl žák schopen osvojit si alespoň základy učiva. S učební látkou, kterou dítě vzhledem 

ke svému postižení není schopno zvládnout, může být seznámeno alespoň orientačně. Za 

výsledky práce je odpovědný ředitel školy, který musí také nutně vědět o všech změnách, o 

které v souvislosti se změnami IVP jde (Zelinková, 2001).   

  Pokud postižení dítěte neumožňuje realizaci obsahu některého předmětu, je možné 

nahradit tento obsah nebo jeho část obsahem jiným, který lépe vyhovuje vzdělávacím 

možnostem žáka. Zároveň je možné upravit očekávané výstupy a učivo tak, aby byly pro 

žáka z hlediska jeho možností reálné a dosažitelné (www.rvp.cz). 

 Osobně patřím k zastáncům názoru, že by se IVP ve škole neměl omezit jen na 

stanovení obsahu a rozpracování postupů zvládání učiva v jednotlivých předmětech. 

Jedním z přínosů integrace je také možnost zapojení se do běžné populace a prožívání 

běžného života s možností běžných sociálních kontaktů a vztahů. Úkolem IVP by tak mělo 

být zabývat se i pomocí se zapojením kolektivu, prací se třídou, ve které je žák 

integrovaný. Mohly by zde být např. řešeny i přestávky a především i organizace 

mimoškolních aktivit (srov. Michalík, 2011). 

4.5  Individuální vzdělávací plán z pohledu legislativy 

O IVP se hovoří v těchto legislativních dokumentech: 

• Školský zákon 49/2009 ve znění pozdějších předpisů - § 16 

• Vyhláška MŠMT č. 147/2011 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných - § 6 

• Směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol 

a školských zařízení (č.j. 13 710/2001-24 ze dne 6.6.2002) – 2 přílohy: 

 Příloha č. 1 - Doporučený postup zpracování indiv. vzdělávacího programu 

 Příloha č. 2 - Doporučená rámcová struktura individuálního vzdělávacího programu 
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 Podle § 18 zákona č. 561/2004 Sb. může být vzdělávání podle IVP povoleno 

ředitelem školy a to – nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo 

s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a také zletilému žákovi nebo 

studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho 

žádost. Ve středním nebo vyšším odborném vzdělávání může ředitel školy povolit 

vzdělávání podle IVP i z jiných závažných důvodů.  

 Ve vyhlášce č. 147/2011 Sb. je Individuálnímu vzdělávacímu plánu věnován § 6. 

Dovídáme se tam, že se IVP stanovuje v případě potřeby především pro žáka individuálně 

integrovaného, žáka s hlubokým mentálním postižením a popřípadě také žáka skupinově 

integrovaného a žáka speciální školy.  

 IVP vychází se školního vzdělávacího programu příslušné školy (ŠVP) a 

podkladem pro jeho vypracování jsou závěry speciálně pedagogického vyšetření, popř. 

psychologického vyšetření školským poradenským zařízení (SPC, PPP). Dále doporučení 

praktického lékaře pro děti a dorost nebo jiného lékařského specialisty nebo dalšího 

odborníka a také je důležité vyjádření zákonného zástupce žáka nebo vyjádření zletilého 

žáka. IVP je závazným dokumentem, který zajišťuje speciální vzdělávací potřeby žáka.  

Ve vyhlášce č. 147/2011 Sb. § 6, odst. 4 je přesně vymezeno, co má IVP obsahovat: 

a) údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuální speciálně 

pedagogické nebo psychologické péče žákovi včetně zdůvodnění  

b) údaje o cíli vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, volbu pedagogických 

postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení, úpravu konání 

závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo absolutoria 

c) vyjádření potřeby dalšího pedagogického pracovníka nebo další osoby podílející se na 

práci se žákem a její rozsah (např. rozsah tlumočnických služeb u sluchového postižení)  

d) seznam kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a 

didaktických materiálů nezbytných pro výuku žáka nebo pro konání příslušných 

zkoušek 

e) jmenovité určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se 

kterým bude škola spolupracovat při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka 
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f) předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků nad rámec prostředků státního 

rozpočtu poskytovaných podle zvláštního právního předpisu 

g) závěry speciálně pedagogických, popřípadě psychologických vyšetření 

 
 Dále se ve vyhlášce dozvídáme důležité informace o tom, že je IVP vypracováván 

zpravidla před nástupem žáka do školy, nejpozději však jeden měsíc po nástupu, popř. až 

po zjištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Individuální vzdělávací plán je 

„otevřeným dokumentem“, který může být doplňován a upravován podle potřeby 

v průběhu celého školního roku. Plán je vypracováván, jak již bylo zmíněno, ve spolupráci 

se školským poradenským zařízením, zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem. Za 

zpracování IVP odpovídá ředitel školy, který také s IVP seznámí zákonného zástupce žáka 

(popř. zletilého žáka) a vše je stvrzeno podpisem.  

 Úkolem školských poradenských zařízení (SPC, PPP) je pak sledovat a dvakrát 

ročně vyhodnocovat dodržování postupů a opatření, která jsou v IVP stanovena a poskytuje 

žákovi, jeho zákonnému zástupci i škole poradenskou podporu. A pokud by náhodou 

stanovená opatření nebyla dodržována, měl by být o této skutečnosti informován ředitel 

školy (Vyhláška č. 73/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů).  

4.6 Hodnocení IVP 

 Z hlediska funkčnosti plánu je velmi důležité jeho pravidelné vyhodnocování. Je 

nutno vést si v průběhu stanoveného vzdělávacího období pečlivou a podrobnou 

dokumentaci. Je důležité všímat si i detailů ve vývoji dítěte a pak vědět, kterým směrem a 

jakým tempem vývoj směřovat. Správná pomoc je taková, která umožňuje zajistit potřeby, 

jež dítě není schopno naplnit samo a v těchto potřebách mu poskytnout dostatečnou míru 

asistence.  

 Vyhodnocování střednědobých plánů by mělo probíhat nejméně každé čtvrtletí. 

Krátkodobé plány by se měly hodnotit vždy po uplynutí stanoveného období (např. po 

týdnu, měsíci, zvládnuté aktivitě). Při hodnocení a shrnování výsledků by samozřejmě 

neměli chybět rodiče ani další odborníci.  

 Schopnost posuzovat vzdělávání cíle se zvyšuje s mírou jejich konkretizace – tedy 

čím konkrétnější cíl si stanovíme, tím snáze vyhodnotíme úroveň jeho splnění.  
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 Na hodnocení plánu by se měli podílet všichni, kteří se podílejí na jeho tvorbě. 

Výstupem by měl být určitý typ hodnotící zprávy, písemné hodnocení nebo např. i slovně 

zpracované vysvědčení, ve které by bylo shrnuto, jak dítě postupuje.  

 V hodnocení bychom se měli vyvarovat sdělení typu „udělal velký pokrok“ apod. 

Vyjádření musí být konkrétně a vyjadřovat se k předem stanoveným cílům a prioritám. Je 

třeba jej psát pozitivně, ale především pravdivě. Pokud bychom chtěli způsobit rodičům 

radost „upravenými“ výsledky, v konečném důsledku to přinese zklamání jak jim, tak také 

dítěti, od kterého budou popsané výsledky vyžadovat. Je tak třeba rodičům a dalším 

odborníkům, podílejícím se na práci s dítětem, podat jasné a nezkreslené informace, aby 

mohla být výchovně vzdělávací intervence co nejefektivnější. Z kvalitního hodnocení a 

formulace dosažených výsledků z uplynulého vzdělávacího období můžeme pak vycházet 

při tvorbě IVP na období následující (Čadilová, Žampachová, 2006).  

4.7 Význam a přínos IVP 

Díky individuálnímu vzdělávacímu plánu je žák schopen vzdělávat se podle jeho 

možností a schopností, svým individuálním tempem, aniž by byl stresován učebními 

osnovami nebo byl srovnáván se spolužáky. Účelem IVP není hledat úlevy, nebo snad 

„brzdit“ edukační proces – právě naopak, má sloužit jako pomůcka k lepšímu využití 

předpokladů. Hledá optimální úroveň, na které může žák pracovat a má také motivační 

hodnotu.  

 IVP Individuální vzdělávací plán umožňuje učiteli pracovat s dítětem na úrovni 

úměrné jeho schopnostem a dovednostem, bez stresů a napětí, že dítě nezvládá plnit 

požadavky standardních učebních osnov. Dává prostor pro individuální vyučování a 

hodnocení, pro detailní sledování pokroků a podle dosahovaných výsledků pak může být 

plán – jako otevřený dokument – upravován. 

 Pozitivní je i to, že jsou do procesu vzdělávání více zapojeni rodiče dítěte. Je na ně 

kladena větší odpovědnost za výsledky, jsou detailně seznámeni s celou situací, metodami, 

postupy, cíly. I dítě samotné by mělo vnímat, že je spoluodpovědné za výsledky svého 

vzdělávání a že není pouze „pasivním objektem“ na kterého působí učitel (Zelinková, 

2001).  
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

5.1 Úvod do praktické části a specifikace dílčích cílů 

 V praktické části se zabývám tvorbou, realizací a vyhodnocením IVP pro žáka II. 

ročníku ZŠ s diagnostikovanou SMA I. (tedy nejzávažnějšího) typu. Z důvodu ochrany 

soukromí dítěte i celé jeho rodiny používám pro účely této práce smyšlené jméno Jakub 

Novák.   

 Na tuto ideu mě přivedla zkušenost s chlapcovým IVP, který mu byl vypracován po 

nástupu do I. třídy. Jakub zahájil povinnou školní docházku a bylo zapotřebí dohodnout se 

školou průběh vzdělávání, seznámit rodiče s jeho obsahem a poskytnou paní učitelce co 

nejvíce dostupných informací o možnostech a schopnostech dítěte, aby tak mohlo být jeho 

vzdělávání co nejefektivnější. To vše mělo být specifikováno a rozpracováno právě v IVP, 

který byl chlapci vytvořen. K mému velkému zklamání se ale jednalo o jakýsi formální 

dokument o rozsahu 4 stranách – kde byly o charakteristice dítěte uvedeny čtyři věty a 

stejně tak byl ve 2 řádcích specifikován obsah vzdělávání v jednotlivých předmětech. Bylo 

to nic neříkajících několik stran, které měly s IVP jako funkčním vzdělávacím dokumentem 

velmi málo společného.  

 Vzhledem k tomu, že jsem měla možnost dítě a jeho schopnosti dobře poznat a být 

s ním v pravidelném kontaktu, rozhodla jsem se tyto poznatky využít k sepsání nového IVP 

tak, jak by měl vypadat a dle doporučeného vzoru i Institutu pedagogicko-psychologického 

poradenství ČR. Prostřednictvím rodiny se mi podařilo navázat spolupráci se speciální 

pedagožku z SPC. Po dohodě s ní jsem se pokusila sama sestavit Jakubovi IVP (tehdy na 

II. pololetí 2. ročníku), protože v té době se již chlapec započal vzdělávání v I. pololetí 2. 

ročníku. V průběhu zvoleného vzdělávacího období jsem plán vyhodnocovala a na konci 

popsala jeho efektivitu, splnění cílu a také doporučení pro další ročník.  

  
 Výstupem výzkumné části mé diplomové práce je tedy zhotovení a následné 

vyhodnocení Individuálního vzdělávacího plánu. Vytvořila jsem jej 8-mi letému chlapci 

s diagnostikovanou SMA I. typu, na vzdělávací období II. pololetí 2. ročníku. Chlapec je 

zařazen do běžné základní školy. Vzhledem ke specifikům jeho postižení a ke speciálním 

vzdělávacím podmínkám je uskutečňování vzdělávacího procesu individuálně upraveno a 

blíže specifikováno právě v IVP.  
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Plán byl vytvořen na základě doporučené podoby uveřejněné Institutem pedagogicko-

psychologického poradenství České republiky (IPPP ČR).  

 Na začátku praktické části uvádím stanovené dílčí cíle a také zvolené metody 

výzkumu a také způsob jejich použití. Pro co nejpřesnější uvedení do případu zařazuji také 

stručnou kazuistiku dítěte, i když je charakteristika žáka součástí přímo Individuálního 

vzdělávacího plánu. Podrobnou a rozsáhlou případovou studií stejného dítěte jsem se 

zabývala v praktické části své bakalářské práce. 

 Dále se zde již věnuji předmětu mého výzkumu – Individuálnímu vzdělávacímu 

plánu. Zabývám se aspekty jeho tvorby, uvádím obsah, jeho rozdělení a také rozpracování 

učební látky jednotlivých předmětů, ve kterých je žák vzděláván. Výsledky monitorování a 

vyhodnocování průběhu vzdělávání ve stanoveném období shrnuji v závěrečném hodnocení 

plánu.  

  

 Dílčí cíle: 

• Sestavení a průběžné vyhodnocování Individuálního vzdělávacího plánu pro žáka se 

SMA I. typu. Jedná se o žáka zařazeného do běžné základní školy, jehož vzdělávání se 

však – vzhledem ke specifikům jeho tělesného postižení - uskutečňuje převážně 

v domácím prostředí. Plán by měl být vytvořen pro zvolené vzdělávací období, kterým 

je II. pololetí 2. ročníku. Měl by obsahovat podrobnou charakteristiku žáka s detailním 

popisem jeho speciálních vzdělávacích potřeb a dále rozpracování učiva v každém ze 4 

předmětů, ve kterých je žák vzděláván. Měl by dále zahrnovat všechna opatření, 

týkající se průběhu vlastního procesu vzdělávání (organizace, postupy, metody, 

speciální pomůcky apod.). 

• Navržení a realizace aktivit (jakou součásti IVP), při kterých by byl zprostředkován 

přímý kontakt mezi Jakubem a jeho spolužáky přímo v prostředí školy. Smyslem této 

aktivity by mělo být upevnění pozice žáka v jeho třídním kolektivu, seznámení 

ostatních se způsobem nonverbální komunikace Jakuba s okolím. Cílem by pak mělo 

být to, že si děti samy zkusí vzájemně se tímto způsobem spolu dorozumět. 

• Plán by měl být po vypracování představen a konzultován s odbornicí z SPC, která má 

Jakuba na starosti. Na základě jejího doporučení by pak měly být s obsahem plánu a 

prioritami vzdělávání seznámeni všichni účastníci vzdělávacího procesu žáka – 

speciální pedagog, škola, třídní učitelka, rodiče. V ideálním případě by měl být plán 

uznán jako oficiální vzdělávací dokument, podle kterého by mělo být vzdělávání žáka 

realizováno.  
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5.2 Zvolené metody kvalitativního výzkumu 

 Kvalitativní výzkum zahrnuje přístupy, metody a techniky zkoumající pedagogické 

jevy. Nejedná se o kvantifikaci empirických dat, ale o podrobnou kvalitativní analýzu 

získaných poznatků. Cílem kvalitativního výzkumu je dostat se do hloubky zkoumaných 

jevů, ale zároveň se tyt jevy snaží začlenit do širšího kontextu. Specifické je u 

kvalitativního výzkumu také to, že je výzkumník zkoumaným subjektům „blíž“, je s nimi 

mnohdy spíše v neformální interakci a nezaujímá od nich tak velkou distanci (Maňák, Švec 

a kol., 2005).  

5.2.1 Pozorování 

 Metoda pozorování je založena na sledování a následném vyhodnocování smyslově 

vnímatelných jevů. Jedná se o jednu z nejdůležitějších výzkumných metod. Při pozorování 

vyhodnocujeme chování pozorovaného – tedy důsledky a projevy jeho psychických 

procesů. V chování se odráží nejen aktuální prožívání, ale také získané zkušenosti, 

vědomosti nebo bezprostřední reakce na jevy v prostředí. Prostřednictvím této metody 

můžeme získat informace o jeho schopnostech, osobnostních vlastnostech, sociálních 

vztazích a probíhajících psychických procesech, které se projevují navenek v podobě 

chování. Můžeme získat informace např. o pracovních postupech jedince, o kvalitě jeho 

pozornosti, paměti a také odolnosti vůči zátěži.  Nespornou výhodou této metody je, že ji 

lze uplatnit všude tam, kde se sledovaná osoba nějakým způsobem projevuje - ať už je to 

ve vyučování, v prostředí školy, doma, venku, v práci, při jakékoliv interakci s druhými 

(srov. Maňák, Švec a kol.,2005;  Zelinková, 2001; Pipeková, 2006).  

 

„S určitým zjednodušením lze říci, že chování je pozorovatelným produktem určitých 

charakteristik individua nebo procesu, který probíhá uvnitř individua“  (Zelinková, 2001, s. 

28). 

 Co se týká předmětu pozorování, může jim být sám pozorovatel (hovoříme o 

introspekci), druhé osoby, jevy, ale také třeba předměty, se kterými osoby pracují.  

V běžném životě se v převážné většině případů setkáváme s pozorováním náhodným – 

nesystematickým.  
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 Jedná se o výzkumnou metodu, jejíž kvalita je ovlivněna osobou, která ji provádí. 

Pozorování je ovlivňováno soustředěním pozorovatele, jeho volním úsilím, dále 

objektivností, schopností odlišovat detaily. Nemalou roli hrají také jeho zkušenosti, nálada, 

aktuální psychický a fyzický stav. Maximální objektivnosti této metody však může být 

docíleno větším počtem nezávislých pozorovatelů, záměrností, cílevědomostí, plánováním 

a systematičností. Důležitou roli hraje také přesnost a spolehlivost. 

 Při pozorování je třeba zohlednit cíl, předmět pozorování (osoby, činnosti, 

předměty, prostředí), časové hledisko (kdy, jak dlouho, jaká bude frekvence a intervaly 

pozorování) a také způsob pozorování (kdo bude pozorovat, jaké nástroje použije, jak bude 

poznatky zaznamenávat a vyhodnocovat). Můžeme také rozlišovat 3 fáze: přípravu, vlastní 

průběh a analýzu pozorovaného (srov. Maňák, Švec a kol., 2005; Pipeková, 2006).   

 V praxi se můžeme setkat s různými druhy pozorování. Z pohledu doby trvání 

dělíme pozorování na krátkodobé a dlouhodobé. Tato vzájemná pozorování se mohou 

doplňovat a kombinovat.Krátkodobé pozorování nás může upozornit na podnět 

k pozorování dlouhodobému, u kterého je vhodné vytvořit si některý z typů záznamového 

archu (Zelinková, 2001). 

 U přímého pozorování je výzkumník osobně přítomen v prostředí, ve kterém jevy 

sleduje. U nepřímého pozorování je využívána záznamová technika (např. videozáznam, 

audiozáznam, fotografie apod.). Výhodou takového způsobu zaznamenávání jevů je 

především to, že umožňují opakované zhlédnutí a že je může „vyhodnotit“ i více 

pozorovatelů. Nevýhodou je, že nemá pozorovatel bezprostřední kontakt se sledovanou 

realitou. 

 Při strukturovaném pozorování jsou jednotlivé pozorované jevy rozřazeny do 

předem stanovených a definovaných kategorií a zaznamenávány do tzv. pozorovacího 

archu. Tento typ pozorování má své využití zejména u činností, které neprobíhají úplně 

spontánně, ale jsou do určité míry řízeny (např. činnost třídy řízené učitelem). Pro 

nestrukturované pozorování platí, že stanovený cíl, předmět i orientační délku zkoumání, 

nemá však připravený žádný záznamový arch.  

 Při zúčastněném pozorování se však stává osoba provádějící výzkum na určitý 

časový úsek součástí pozorovaného skupiny, aniž by prozradila svůj záměr. Výzkumník tak 

může vypozorovat jinak nedostupné jevy. U nezúčastněného pozorování je skupina (osoba 

ve skupině) pozorována tzv. „zvnějšku“, aniž by se stal výzkumník členem tohoto 

společenství (Maňák, Švec a kol., 2005).  
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 Na základě vypozorovaných jevů vyvodíme konkrétní závěry a poznatky, jejichž 

kvalita stoupá s přesností a četností pozorování. Platný poznatek (např. typickou reakci 

dítěte na určitý podnět) můžeme s jistotou vyvodit až na základě opakovaného a záměrného 

pozorování v nejrůznějších situacích (Zelinková, 2001).  

 Výsledky pozorování mohou být také zkresleny řadou chyb. Nejčastěji vyplývají 

z nedostatečné identifikace pozorovaných jevů a ze široce pojatých výzkumných prvků. 

Další nedostatky mohou být spojeny se záznamem sledovaných aspektů. Pozorování může 

být také ovlivněno chybami spojenými se zvláštnostmi lidského vnímání (specifikem je 

např. rozsah ostrého vidění). Je důležité, aby pozorovatel při celkovém vnímání sledované 

situace neuplatňoval tzv. haló-efekt. V neposlední řadě hraji důležitou roli přesnosti 

pozorování také schopnost rychlého zaregistrování jevu, zařazení tohoto jevu a jeho 

zaznamenání. Je vhodné, pokud je před vlastním výzkumem provedeno několik cvičných 

pozorování (Maňák, Švec a kol., 2005). 

5.2.2 Rozhovor 

 Rozhovor jako výzkumnou metodu užíváme všude tam, kde je našim cílem získat 

bezprostřední, osobní a mnohdy i důvěrné informace. Jedná se o výzkumnou metodu 

náročnou na techniku provádění. Pomocí kladených otázek získáváme informace o 

znalostech, postojích, hodnotách a preferencích a to pomocí série ústních otázek, které 

musí být do konkrétního kontextu dobře zvoleny. Musejí být formulovány přesně, 

jednoznačně, citlivě, přiměřeně situaci, věku i celkové úrovni dotazovaného jedince. 

Rozdílně budou otázky koncipovány a kladeny budeme-li se ptát dítěte, dospělého, jedince 

zdravého, jedince s některým typem zdravotního postižení. Výhodou této výzkumné 

metody je především osobní kontakt a možnost řídit výpovědi respondenta (srov. Maňák, 

Švec a kol. 2005;  Zelinková, 2001; Pipeková, 2006).   

 V průběhu rozhovoru je třeba zajistit klidné prostředí a vyloučení rušivých vlivů. 

Člověk, se kterým rozhovor vedeme, si musí být jist, že náš čas je v tu chvíli vyhrazen 

pouze jemu na řešení daného tématu/problému.  

 V případě, že vedeme rozhovor s rodiči dítěte (tak jak to bylo v mém případě při 

realizaci rozhovorů k výzkumné části), je důležité s nimi předtím navázat kontakt 

s použitím pozitivních vyjádření. Cílem rozhovoru by mělo být nalezení optimálního řešení 

společného úkolu/problému.  
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Rodiče je důležité o této společné snaze přesvědčit, aby věděli, že chtějí všichni pro jejich 

dítě to nejlepší a jsou tzv. „na jedné lodi“.  Dále je při rozhovoru dobré určit předběžný čas, 

který mu má být věnován.   

 Ten, kdo rozhovor vede, by měl postupovat podle předem stanovených otázek, nebo 

alespoň podle předem stanovené struktury. Důležité, ale mnohdy obtížné, je udržovat určitý 

profesionální odstup a přitom i zaujetí.  Celý rozhovor by měl probíhat v atmosféře důvěry, 

kdy je nutné, aby dostala protistrana dostatečný prostor pro vyjádření svých názorů, aniž by 

hrozilo, že dojde ke zneužití nebo úniku jakýchkoliv důvěrných informací. V případě 

potřeby je nutno vhodně rozšířit předem stanovenou strukturu a směřování rozhovoru o 

dodatečné informace. Běžné by mělo být nebát se požadovat vysvětlení předložené 

odpovědi, zopakovat otázku, nebo jinými slovy shrnout výpověď protistrany a ujistit se tak 

o jejím správném pochopení.  Zvlášť v případě rozhovoru s rodiči je důležité, aby si učitel 

(i když profesionál) uvědomoval, že má rodič výsadní právo rozhodovat o svém dítěti. 

V průběhu rozhovoru je dobré zaznamenávat písemně důležité poznatky a závěry. Velmi 

vhodné je na závěr rozhovoru shrnout k čemu jsme dospěli, zopakovat dílčí úkoly 

(stanovíme-li nějaké) a případně také navrhnout další postupy. Měli bychom protistranu 

také seznámit se způsobem, jakým budou výsledky rozhovoru zpracovány a za jakým 

účelem budou získaná data použita. 

 Rozlišujeme dva základní typy rozhovorů – strukturovaný (řízený) a 

nestrukturovaný (volný). V případě strukturovaného rozhovoru máme předem stanovený 

cíl a také cestu, jak k němu chceme dojít.  Znamená to, že mám předem přesně připraveny 

otázky a také možné alternativy odpovědí. U nestrukturovaného rozhovoru se spíše jedná o 

volné vyprávění, i přesto však nelze brát vedení tohoto typu rozhovoru jako nezávazné 

povídání. Podle počtu zúčastněných osob můžeme rozhovor dělit na individuální nebo 

skupinový  

 Podstatou rozhovoru ze strany tazatele (výzkumníka) je to, aby nebyl sugestivní, 

manipulující, navádějící, zbytečně vystresovaný a ukvapený při shrnování závěru. Mezi 

časté chyby při vedení rozhovoru patří také autoritativní vystupování, netrpělivost, 

unáhlenost a nepřesná interpretace získaných poznatků (srov. Zelinková, 2001; Pipeková, 

2006;  Maňák, Švec a kol. 2005).   
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5.2.3 Kazuistika 

 Kazustika je metoda spočívají v detailním popisu případu prostřednictvím studia 

všech dostupných materiálů o jedinci, za účelem vytvoření co nejobjektivnějšího a 

nejkomplexnějšího obrazu o konkrétním případu. Důležitá jsou zjištění především údaje o 

neuropsychickém a motorickém vývoji, o prodělaných chorobách, operacích, úrazech a 

také informace o prostředí, ve kterých jedinec vyrůstal. Získané informace je třeba dále 

vyhodnocovat a posuzovat z různých hledisek (např. podnětnosti prostředí, psycho-

sociálního narušení, traumat, překonaných chorob, dědičných faktorů aj.).   

 Kazuistika zpravidla obsahuje: rodinnou a osobní anamnézu, diagnózu, prognózu, 

příslušná léčební nebo nápravná opatření s jejich průběhem a výsledky. Obvykle nám 

slouží k ilustraci a k vyvození určitých teoretických závěrů nebo pracovních hypotéz. Data 

pro tvorbu kazustik jsou získávána z mnoha zdrojů. Jedná se např. o rozhovory s dítětem, 

s jeho rodiči/sourozenci/vrstevníky, poznatky od pedagogů, dále jsou uváděny výsledky 

lékařských a psychologických vyšetření, popř. jakékoliv další poznatky, které mohou 

přispět k poznání celého předchozího vývoje. Významným zdrojem informací je také 

chování dítěte a prostředí, ve kterém se pohybuje.  

 Funkce kazustiky jsou – heuristická (nalézající), ilustrační a verifikační (ověřovací, 

dokumentační). Je také nápomocna při srovnávání podobných případů. Pokud bychom 

uvažovali v rovině lékařské nebo i speciálně pedagogické – stává se kazuistika podkladem 

pro stanovení diagnózy. Je to však metoda pomocná, je třeba doplnit informace i z dalších 

dostupných výzkumných (popř. diagnostických) metod (srov. Pipeková, 2006; Maňák, 

Švec a kol. 2005).  

5.2.4 Analýza dokumentu 

 Metoda analýzy dokumentů, nebo také mnohde uváděná tzv. obsahová analýza, je 

metodou, která je využívána ke zkoumání písemných nebo vizuálních materiálů. Příkladem 

těchto materiálů z oblasti pedagogického výzkumu mohou být např. kurikulární 

dokumenty, vzdělávací programy, školní dokumentace, učebnice, pedagogické záznamy. 

Metodou kvantitativní analýzy mohou být např. zjišťovány četnosti výskytu určitých slov, 

popř. témat v písemném dokumentu a jejich rozsah. Kvalitativní metody pak slouží např. 

ke zjišťování srozumitelnosti, obtížnosti, hodnotové orientace, intenzity a emocionálnímu 

důrazu (Maňák, Švec a kol. 2005). 



 
 

64 

5.2.5 Analýza výsledků činnosti 

 Tato metoda umožňuje získat informace o dosaženém stupni osvojení 

požadovaných vědomostí a dovedností. Může nám také ukázat některé vlastnosti a zájmy 

žáka, ale také nás upozornit na jeho obtíže (Pipeková, 2006).  

5.3 Užití zvolených výzkumných metod  

Pozorování: 

Tato metoda byla při sběru dat v mém případě metodou nejvíce využívanou. Jednalo se o 

pozorování dlouhodobé a nestrukturalizované. Předměty mého pozorování byly: Jakub, 

třídní kolektiv jeho spolužáků, rodinné prostředí. Jakuba jsem pozorovala ve všech 

možných situacích, prostředích, u nejrůznějších činností a také při interakcích s druhými. 

Pozorovala jsem jeho způsob vzdělávání v domácím prostředí, průběh vyučování 

v prostředí školy, reakce na třídní kolektiv, reakci spolužáků na Jakubovu návštěvu ve 

třídě, komunikaci dítěte s učitelkou, s rodiči, s vrstevníky. Zaměřila jsem se také na způsob 

plnění úkolů, motivaci k učení, způsob ověřování vědomostí a dovedností a v neposlední 

řadě jsem také systematicky pozorovala schopnost uplatnit získané vědomosti v praxi.  

Poznatky a postřehy jsem si pečlivě zaznamenávala – pokud to šlo tak přímo v průběhu 

pozorování, popř. bezprostředně po jeho ukončení. Zápisy jsem mohla v průběhu výzkumu 

aktualizovat díky tomu, že jsem jednotlivá pozorování několikrát opakovala. Snažila jsem 

se zachytit skutečnost co nejpřesněji a naučit se vnímat důsledky momentálního 

rozpoložení, zvýšené unavitelnosti, nálad a dalších proměnných na straně dítěte. Ze všech 

zjištěných poznatků jsem vycházela při tvorbě a sestavování IVP.  

 

Rozhovor:  

V rámci mého výzkumného šetření byly provedeny rozhovory s dítětem samotným, s jeho 

rodiči, třídní učitelkou, speciální pedagožkou z SPC a spolužáky ve třídě. 

Přesný průběh rozhovorů nebyl nijak monitorován ani nahráván. Po jeho ukončení jsem si 

vždy požadované informace ihned zaznamenala. Jednalo se o rozhovory volné  - měla jsem 

připraveno několik základní otázek a cíl, ke kterému jsem chtěla směřovat. Ze situace však 

vždy vyplynulo ještě i několik dalších doplňkových otázek a postřehů. Rozhovory s rodiči 

a dítětem probíhaly téměř každý týden, byla jsem s nimi pravidelně v osobním kontaktu.  
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Pokud se jednalo o rozhovory s třídní učitelkou a speciální pedagožkou, byly 

uskutečňovány dle potřeby a jejich časových možností buď přímo ve škole, nebo v SPC. 

Realizace byla vždy dopředu domluvena, aby byl pro uskutečnění rozhovoru dostatek času. 

S třídní učitelkou Jakuba jsem hovořila na5-ti setkáních, se speciální pedagožkou jsme 

měly 3 osobní schůzky a také několik písemných rozhovorů přes email.  

 

Kazuistika: 

Pro co nejpřesnější uvedení do případu a charakteristiku dítěte, pro nějž byl IVP 

sestavován, zahrnuji do úvodu praktické části také stručnou kazuistiku. Díky ní bude 

možno udělat si představu o komplexním obrazu a rozsahu Jakubova postižení. Při 

sestavování kazuistiky jsem vycházela především z výzkumné části mé bakalářské práce, 

kde se případové studii stejného dítěte věnuji velmi podrobně. Informace o schopnostech 

žáka a projevech postižení v oblasti intelektové, sociální, tělesné a emocionální uvádím 

také v úvodu IVP v oddíle „Zpráva o žákovi“. Souhrn vychází z nastudované dokumentace 

dítěte a z výsledků mého pozorování.  

 

Analýza dokumentů: 

Metodu analýzy dokumentů jsem využila před vlastním sestavováním IVP. Zabývala jsem 

se studiem RVP, následně pak ŠVP. Hloubkově jsem analyzovala i náplň Tematických 

plánů II. ročníku Jakubovy ZŠ a to ke všem čtyřem předmětům, ze kterých je žák 

klasifikován. Tematické plány byly pro mě hlavním východiskem při uspořádání a 

specifikaci učební látky v IVP. Pilotní verze školního vzdělávacího plánu (do té doby 

nezveřejněného) i tematické plány mi byly školou bez problémů poskytnuty. V IVP také 

ještě i doporučuji, aby byly výše zmiňované tematické plány, k vytvořenému IVP 

přiloženy. Představují totiž pro vzdělavatele důležitou orientační časovou osu – učivo je 

zde obsahově rozděleno na jednotlivé měsíce školního roku. Kromě výše uvedených 

dokumentů jsem také pracovala s lékařskými, speciálně pedagogickými i psychologickými 

záznamy dítěte, které mi byly nápomocny při podrobné charakteristice žáka v úvodu IVP.  

 

Analýza výsledku činnosti: 

Tuto metodu jsem nejvíce využívala při hodnocení IVP a shrnování závěrů o dosažených 

prioritách vzdělávání v jednotlivých předmětech. K dispozici jsem měla Jakubovy učebnice 

(do kterých doplňoval nejrůznější cvičení), dále pracovní sešity a pracovní listy.  

 



 
 

66 

Několikrát jsem byla přímo přítomna u procesu vzdělávání nebo jsem s Jakubem plnila 

zadané školní úkoly do některého z předmětů. Díky analýze výsledku školní činnosti 

Jakuba jsem mohla posoudit úroveň jeho dosažených vědomostí a také to, jestli zvládá plnit 

stanovený rozsah vzdělávání podle navrženého IVP.  

Další analýzu výsledků činnosti jsem uplatnila také po tzv. „Interaktivní hodině“. Zabývala 

jsem se rozborem krátkých písemných evaluací od dětí. Jejich úkolem bylo shrnout setkání, 

popsat způsob komunikace a to, jak se jim zvolené aktivity líbily.  Podrobnější analýzu 

aktivit uvádím v oddíle 5.7, ukázky fotografií a zmíněných evaluací pak v přílohové části 

práce.  

 

5.4 Stručná charakteristika – uvedení do případu   

• chlapec Jakub (smyšlené jméno), narozen 26.11.2002, (první dítě z prvního těhotenství) 

• v 8. týdnu bylo dítěti diagnostikováno tělesné postižení zvané Spinální svalová atrofie, 

typ I.; intelekt je v normě, zcela odpovídá věku 

• dýchá pomocí tracheostomie a je připojen k umělé plicní ventilaci 

• v 6. měsíci přestal po prodělané viróze polykat, od té doby je krmen přes gastrostomii 

(hadičkou vedenou přímo do žaludku) 

• dva roky po narození pobýval Jakub s maminkou v nemocnicích, od roku 2004 je 

v domácí péči (díky tomu, že se podařilo získat prostředky na pořízení vlastního 

dýchacího přístroje); bydlí s oběma rodiči a mladší sestrou, matka je s dítětem doma a 

zajišťuje nepřetržitou péči 

• s okolím komunikuje Jakub alternativním způsobem - vybírá ze dvou (i více) 

nabízených možností pomocí pohybů očí (mimických svalů); na vybranou 

věc/předmět/činnost se dítě vždy zadívá (popř. lze zaznamenat náznak pohybu na 

stranu se zvolenou možností), mluvené řeči zcela rozumí 

• chlapec přiměřeně reaguje na sluchové i zrakové podněty, sleduje v rozsahu celého 

zorného pole 

• horní končetiny – nastavování pomocí polohovacích pomůcek, síla stisku velmi 

nepatrná; dolní končetiny – v nastavené poloze je rovněž nutné použít polohovací a 

pomůcky a fixovat 

• chlapec leží na vhodném polohovacím lůžku, popř. se s asistencí pasivně pohybuje na 

speciálně upraveném vozíku 
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• trup je v důsledku postižení nestabilní, je nutno vždy jej zajistit; rodiče ovládají správné 

polohování a používání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek 

• dítě bylo pro letošní školní rok (2011/2012) zařazeno již do 3. ročníku základního 

vzdělávání dle RVP ZV se specifikací v Individuálním vzdělávacím plánu;  

• Jakub má k dispozici notebook s didaktickými programy a naskenovanými dětskými 

knížkami; obsluhu PC zvládá pomocí mikrospínačového tlačítka; má k dispozici také 

speciální systém pro ovládání PC pomocí očních pohybů, se kterým se učí pracovat 

• několikrát týdně je Jakub v péči zdravotních sester, které o něj chodí do rodiny pečovat, 

pravidelně jej také navštěvuje fyzioterapeutka 

• chlapec je plně závislý na péči okolí, dopomoc dobře snáší a velmi hezky spolupracuje 

5.5 Individuální vzdělávací plán  

 Individuální vzdělávací plán jsem tvořila s ohledem na závažné tělesné postižení 

dítěte a specifické vzdělávací potřeby tak, aby byly stanovené cíle pro žáka splnitelné a 

priority vzdělávání v jednotlivých předmětech uskutečnitelné. Z časového hlediska se jedná 

o plán střednědobý. Jako podklad k tvorbě jsem použila doporučenou formu podoby IVP z 

IPPP ČR.  

 Snažila jsem se zřetelně a podrobně popsat charakteristiku žáka tak, aby se každý 

pedagog, podílející se na vzdělávání, mohl se schopnostmi dítěte seznámit. Aby si mohl 

nastudovat jak zdravotní stav, tak pohybové možnosti a také způsob komunikace dítěte. Ve 

vlastním procesu vzdělávání je to důležité proto, aby učitel věděl, jak má přizpůsobit 

výuku, koncipovat plán hodiny a zvolit aktivity.  Domnívám se totiž, že jedině v případě, 

že bude učitel dobře znát vzdělávací potřeby svého žáka, bude vzdělávání efektivní. 

 Součástí IVP jsou údaje o škole a již zmíněná podrobná zpráva o žákovi, obsahující: 

důvody pro vypracování IVP, intelektové, sociální, tělesné a emocionální charakteristiky a 

projevy. Dále jsem popsala vzdělávací potřeby, do kterých patří: míra podpůrných opatření, 

způsob poskytování péče, specifika práce, doporučené kompenzační, rehabilitační a učební 

pomůcky.  

 Co se týká obsahu vzdělávání, rozpracovala jsem podrobně plán do 4 předmětů, ve 

kterých je žák vzděláván: český jazyk, matematika, prvouka, anglický jazyk. Předmět 

Český jazyk je ještě členěn na 4 oblasti – jazykovou výchovu, sloh, psaní a na literární 

výchovu a čtení. Matematika je členěna na oblasti: matematika a geometrie.  
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U každého předmětu (a vzdělávací oblasti) je vždy uvedena: 

• vstupní pedagogická diagnostika – specifikace stupně dosažených vědomostí, dovedností a 

návyků na počátku zvoleného vzdělávacího období 

• priority vzdělávání a dalšího rozvoje žáka 

• časový a obsahový plán učiva daného předmětu – výčet konkrétních znalostí a dovedností, 

které by měl žák ve zvoleném období získat 

 

 Individuální vzdělávací plán dále specifikuje organizaci výuky, pedagogické 

postupy, metody a formy práce, použité učební materiály a pomůcky. Věnuje se nejen 

způsobu plnění a zadávání úkolů, ale konkretizuje také, jakým způsobem budou získané 

vědomosti a dovednosti ověřovány. Specifikován je zde i způsob hodnocení, personální 

zajištění úprav průběhu vzdělávání a podoba spolupráce se zákonnými zástupci dítěte/popř. 

dítětem samotným. V závěru plánu jsem ještě uvedla několik doporučení pro další 

vzdělávání. 

 

Hodnocení plánu (které je běžně jeho součástí) jsem podrobně rozpracovala zvlášť v oddíle 

5.6 a rozdělila jsem jej do 3 částí:  

• shrnutí vědomostí a dovedností kterých žák dosáhl v předmětech (a vzdělávacích oblastech 

jednotlivých předmětů) 

• plnění priorit vzdělávání a dalšího rozvoje žáka v jednotlivých předmětech 

• závěrečné souhrnné hodnocení uplynulého vzdělávacího období 

 

 Po dokončení plánu jsem jej nejprve zkonzultovala s odbornicí z SPC, která má dítě 

ve své péči, a po schválení jsem s jeho obsahem seznámila rodiče a také školu. IVP byl 

tvořen jako tzv. „otevřený“ dokument, do kterého je v průběhu vzdělávacího období možno 

zasahovat a provádět změny, pokud to bude v zájmu dítěte. Rovněž považuji za vhodné, 

aby byl vzdělavatelů při výuce dle IVP k dispozici také „Tematický a časový plán“ 

(vycházející ze Školního vzdělávacího plánu). Jedná se o dokument, podle kterého se 

vzdělávají děti ve třídě a ve kterém je učební látka rozdělena do časových období 

(nejčastěji měsíců). I když má Jakub v IVP vymezen svůj prostor pro zvládnutí učiva, je 

dobré pro srovnání orientačně vědět, jak je obsah předmětů v rámci ročníku rozdělen.  
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I. Vyplní škola:              
        

Škola Základní škola  

 
Individuální vzd ělávací plán  
 

Jméno a příjmení žáka/žákyně Jakub Novák 

Datum 
narození 

26. 11. 2002 

Třída druhá 

Školní rok 2010/2011 

Bydliště    

 
Rozhodnutí o povolení vzdělávání žáka/žákyně 
podle IVP ze dne 

1. 9. 2010 

Zdůvodnění  
(informace o schopnostech žáka/žákyně, důvody k integraci žáka/žákyně, specifika chování a 
sociální vztahy, postoj rodičů) 
 
 
Zpráva o žákovi/žákyni: 
 

• důvodem k vypracování IVP pro žáka je závažné tělesné postižení – Spinální 
muskulární atrofie I. typu – a z toho vyplývající vzdělávací potřeby a míra podpůrných 
opatření 

 
• intelektové charakteristiky a projevy 
 

Intelekt je v pásmu průměru, úroveň vědomostí zcela odpovídá věku. Komunikace je 
nonverbální (kvůli připojení na ventilátor od 6-ti měsíců se aktivní řeč nerozvinula). 
Chlapec mluvené řeči rozumí, přiměřeně reaguje na slovní, zrakové i sluchové podněty, 
rozumí plně všem instrukcím. Sluchem vnímá bez problémů, pohotově reaguje. 
Zrakové vnímání je za užití brýlové korekce rovněž velmi dobré. Chlapec je pozorný. 
Ochota plnit úkoly a spolupracovat je závislá na stupni únavy. Pokud je chlapec 
odpočinutý, je velmi snaživý. Pokud je ale unavený, je přirozené, že pozornost slábne a 
je nutno např. na chvíli změnit činnost. Velmi důležitá je také motivace, kterou je pro 
chlapce vlastní výtvor (obrázek, výrobek), pochvala od rodičů nebo např. koupě nové 
knihy. Úkoly plní chlapec se zájmem, vytrvalost závisí na motivaci. Na úspěch reaguje 
chlapec kladně, je to pro něj významný motivační činitel. Co se týká rychlosti 
pracovních postupů, je chlapec schopen reagovat velmi rychle a pohotově. Pouze 
výjimečně je nutno dopomoci, pobídnout, popř. zopakovat požadavek, otázku. Při 
pohybově nenáročných činnostech dochází k únavě pomaleji, ale sebemenší tělesný 
pohyb je pro chlapce vzhledem k postižení velmi unavující.  
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Myšlení je konkrétní, rychlé a správné, je patrné vyvozování a logické zdůvodňování. 
Chlapec je schopen také práce s abstraktními pojmy. Představivost je dobře rozvinutá, 
v žádném případě nesplývá nebo není zaměňována s realitou. Co se týká grafického 
projevu, napodobí chlapec čáru, linie jsou však roztřesené. Pokud je odpočinutý, je 
schopen např. i vybarvovat obrázky ovšem se speciálním nastavením podkladu nebo 
papíru do pro něj přijatelné polohy a vzdálenosti. Při hrách, různých aktivitách i při 
učebním procesu je chlapec velmi snaživý a aktivní, dobře spolupracuje. Jeho 
oblíbenou činností je čtení – nejraději má když mu někdo předčítá knihy s obrázky. 
Pokud se chlapci některá aktivita nelíbí, vyčteme to ihned z jeho mimických projevů. 
Nesnáze překonává dobře, je velmi podporován oběma rodiči.   
 
 

• sociální charakteristiky a projevy 
 

Sociální kontakty navazuje chlapec bez problémů a spontánně. V případě, že jsou děti, 
nebo dospělí seznámeni se způsobem dorozumívání, je s nimi chlapec schopen 
komunikovat. V dětském kolektivu pobývá chlapec velmi rád. Na nové prostředí jsou 
reakce pozitivní, chlapec rád jezdí na výlety, návštěvy, dovolené. Potřeba sociálního 
kontaktu je nevyhnutelná, protože je chlapec kvůli postižení zcela nesamostatný. Je 
nutná 24 hodinová péče a pomoc, kterou zajišťují oba rodiče. Na matku, která je 
s chlapem doma, je velmi fixovaný. Otec chodí do práce, ale chlapec se na něj vždy 
velmi těší. Celkově má dítě s rodiči velmi srdečný a blízký vztah, je na nich citově 
závislý, bezmezně jim důvěřuje. Velmi blízké vztahy jsou nastoleny i se vzdálenější 
rodinou a také s okolím nejbližších přátel, kteří rodině pomáhají. Chlapec si je vědom 
pocitu vlastní nedostačivosti, se svým postižením je smířen, naučil se ale velmi dobře 
navázat kontakty a přijímat pomoc od okolí, se kterým bez problémů spolupracuje. 
 

• tělesné charakteristiky a projevy 
 

Chlapec je vzhledem ke svému postižení imobilní, většinu dnes tráví na speciálně 
upraveném polohovacím lůžku. Rodiče ovládají správné polohování a používání 
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Trup je nestabilní, je nutno jej vždy zajistit, 
i hlavičku je nutno polohovat s dopomocí. Chlapec sedí s oporou, nejčastěji ve 
speciálně upraveném vozíku s ortézou na míru, kde je možná naprosto vyhovující 
fixace trupu. Tento vozík užívá chlapec mimo jiné také při vzdělávání. Venku se 
chlapec pohybuje ve speciálně upraveném kočáře rovněž s ortézou pro fixaci trupu. 
Koordinace horních končetin je narušena, ale díky lékům a pravidelným rehabilitacím 
je možno pozorovat drobná zlepšení projevující se např. v pohyblivosti ruky 
v předloktí. Použití pravé nebo levé ruky závisí na tom, na které straně při lehu je 
chlapec momentálně otočen, ale je schopen užívat jak pravou tak levou ruku. Nastavení 
poloh dolních nebo horních končetin je možno za pomoci polohovacích pomůcek. 
Opozice palce je špatná, úchop je používán prstový, ale zde je patrná neobratnost, která 
je mimovolní a závislá na typu postižení. Síla stisku je velice nepatrná. Chlapec dýchá 
za podpory plicního ventilátoru pomocí tracheostomie. Čelist je nepohyblivá, patrný je 
také nedostatečný retní uzávěr. Kvůli diagnóze chlapec také není schopen polykat, je 
zřetelná salivace a nutné pravidelné odsávání. Dítě je krmeno matkou, potravu přijímá 
přes gastrostomickou trubici. Sleduje v celém rozsahu zorného pole, na levém oku je 
patrný lehký konvergentní strabismus.  

 



 
 

71 

 
• emocionální charakteristiky a projevy 

 
Chlapec je velmi klidný a rozvážný. Dobře se adaptuje na nové prostředí i na nové lidi. 
Jednou z jeho nejsilnějších charakterových vlastností je určitě trpělivost a schopnost 
sebeovládání. Je velmi snaživý. Mezi svými vrstevníky je rád, k dětem se chová hezky, 
nečiní mu problém půjčovat své hračky nebo knihy. Pochvala působí na chlapce jako 
velmi účinný a silný motivační činitel k další aktivitě nebo spolupráci. 
Nejvýznamnějším informačním zdrojem o charakteru emocí a jejich intenzitě je u 
chlapce mimika. Z mimických projevů lze dobře vyčíst, jestli je vše v pořádku a 
chlapce je spokojen, nebo jestli se něco děje a nastal problém. Při dobré znalosti jeho 
mimických reakcí lze pak snadno zjistit, jestli se jedná o problém závažný nebo např. o 
změnu nálady, rozpoložení nebo o snahu dítěte na něco upozornit – jde např. o 
zčervenání, slzy, pohyby obočí, svraštění čela apod. Oční kontakt je velmi intenzivní a 
je hlavním „komunikačním kanálem“. Z očí lze velmi dobře vyčíst, zda je chlapec 
spokojen, jestli něco potřebuje, jestli je unaven nebo naopak bystrý a soustředěný.  

 
                                                            

Předměty, jejichž 
výuka je realizována 
podle individuálního 
vzdělávacího plánu 

 
Český jazyk a literatura 
Matematika 
Prvouka 
Anglický jazyk 
 

 

Školská poradenská, 
zdravotnická a jiná 
zařízení, která se 
podílejí na péči o 
žáka/žákyni 

 
• Speciální pedagogické centrum  
      
• Dětská lékařka  
 
• Zdravotní sestra, rehabilitační zdravotní sestra, fyzioterapeut 
 

 
 
II. Vyplní školské poradenské zařízení: 
Název a adresa 
školského 
poradenského zařízení 

 
Speciálně pedagogické centrum 
 

 
Výsledky vyšetření žáka/žákyně ve školském poradenském zařízení  
 
Jméno a příjmení 
žáka/žákyně 

Jakub Novák 

Datum narození 26. 11. 2002 

Vyšetření dne  12. 6. 2010 

Kontrolní vyšetření 
dne 

leden 2011 

Bydliště  
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Výsledky vyšetření žáka/žákyně ve školském poradenském zařízení 
 

Druh a stupeň 
postižení žáka/žákyně 
 

 
Jedná se o chlapce s geneticky podmíněným neuromuskulárním 
onemocněním – spinální svalovou atrofií (SMA) typu I. – tzv. 
Werdning-Hoffmanovu choroba. Jde o závažné tělesné postižení, 
dítě je zcela imobilní, jeho hybnost je značně omezena. Rozumové 
schopnosti jsou zcela v rámci průměru. Dítě dýchá s podporou 
plicního ventilátoru přes tracheostomii, potravu přijímá 
gastrostomickou trubicí. Verbální komunikace není možná, 
dorozumívání probíhá náhradní formou – nonverbálně, alternativně. 
Je nutné polohování a 24 hodinová péče. 

 

Vzdělávací potřeby žáka/žákyně 

Míra podpůrných 
opatření 

 
• žák bude zařazen do 2. třídy běžné ZŠ, převážná část výuky však 

bude realizována v domácím prostředí 
• vzdělávání bude zajišťovat především matka dítěte, pravidelně 

bude do rodiny docházet třídní učitelka a metodickou podporu 
bude zajišťovat speciální pedagog z příslušného SPC 

• nad rámec výuky bude k zajištění individuální péče docházet do 
rodiny třídní učitelka ze ZŠ na 2 hodiny týdně 

• žák bude uvolněn z předmětů: tělesná výchova, pracovní 
činnosti, estetická výchova 

• žák bude i nadále hodnocen slovně, budou však zváženy 
okolnosti případné kombinované formy hodnocení v některých 
předmětech  

 

Způsob poskytování 
individuální, speciálně 
pedagogické nebo 
psychologické péče 

 
Individuální péči poskytuje chlapci matka, nejvyšší mírou se podílí 
na vzdělávání dítěte. Speciálně pedagogická (popř. psychologická) 
péče je chlapci poskytována dle potřeby po předchozí domluvě a to 
výhradně v domácím prostředí. Třídní učitelka, která dochází za 
žákem na 2 hodiny týdně, je s výše uvedeným SPC v kontaktu – 
podílí se na vypracovávání IVP, vzdělávání pravidelně konzultuje se 
speciálním pedagogem.  

 

Specifika práce 
s učivem (odborná 
doporučení pro 
pedagogickou práci 
se žákem/žákyní) 

 
• je nutná celková úprava vzdělávacích podmínek 
• pedagogický pracovník musí být schopen užívat formy 

náhradní komunikace, kterými se chlapec dorozumívá 
• podle potřeby dítě polohovat – časté změny poloh 
• věnovat pozornost zvýšené unavitelnosti žáka a podle toho 

upravit délku a intenzitu vzdělávání 
• při vzdělávání respektovat individuální zájmy a potřeby dítěte 
• motivovat žáka pokud pravidelným navštěvováním kmenové 

třídy a umožnit mu kontakt se spolužáky 
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Doporučené 
kompenzační, 
rehabilitační a učební 
pomůcky 

 
• pojízdný vozík s ortézou pro sed – ortéza je vyrobena přesně na 

míru a umožňuje tak ideální fixaci trupu  
• pomůcky pro polohování v lehu na zádech a na bocích 
• plicní ventilátor 
• pulsní oxymetr 
• odsávačka hlenu 
• stojan na vertikalizaci učebnic (aby žák dobře viděl) 
• PC 
• specializované PC programy 
• mikrospínačové tlačítko pro obsluhu PC 
• bezkontaktní ovladač počítače - I4 Control  
• magnetická tabule  
 

Vyjádření potřeby 
dalšího 
pedagogického 
pracovníka 

 
Další pedagogický pracovník není potřebný. Na vzdělávání se 
nejvyšší mírou podílí matka dítěte, která zajišťuje výuku 
vyučovaných předmětů v plném rozsahu. Třídní učitelka dochází do 
rodiny pravidelně 1x týdně na 2 hodiny. Matka i učitelka 
spolupracují se speciálním pedagogem z SPC, který zajišťuje 
metodické vedení výuky. 

 

Návrh snížení počtu 
žáků a žákyň ve třídě 

 
Vzhledem k tomu, že se vzdělávání uskutečňuje v domácím 
prostředí a že dítě dochází do školy výjimečně (2-3 hod./měsíc), není 
návrh na snížení počtu žáků a žákyň ve třídě opodstatněný. 

 

Potřeba navýšení 
finančních prostředků 

 
- příspěvek na zakoupení magnetické tabule s polohovacím stojanem 
- PC programy – s hlasovým výstupem  
- pomůcky k přípravě didaktických materiálů  

 

Časové a obsahové 
rozvržení výuky 

 
Pokud to individuální vzdělávací potřeby žáka umožní, snažit se co 
nejpřesněji dodržovat vzdělávací dokument školy: Školní vzdělávací 
program pro základní vzdělávání – včetně tematického a časového 
plánu. 

 

Závěry vyšetření 

 
Za předpokladu, že budou respektovány individuální vzdělávací 
potřeby žáka vyplývající z jeho postižení, je chlapec schopen 
vzdělávat se v následujícím vzdělávacím období zcela v souladu 
s RVP ZV. Na výuku žák během 1. ročníku (ve šk. roce 2009/2010) 
adaptoval velmi dobře. Zvykl si na dopolední režim vzdělávání, je 
velmi snaživý. Velmi motivující je pro něj návštěva školy a své 
třídy, kdy se může vzdělávat přímo v kolektivu spolužáků.  

 

Zpracoval 
Bc. Ivana Skopalová 
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III. Individuální vzd ělávací plán  
 
 
Názvy předmětů 
(jejichž výuka bude 
realizována podle 
IVP) 

 
Český jazyk a literatura, Matematika, Prvouka, Anglický jazyk  

Jméno a příjmení 
žáka/žákyně 

 
Jakub Novák.  
  

Třída 
 
2.A 
 

Školní 
rok 

 
2010/2011 

Vyučující; datum, od 
kdy žáka/žákyni 
předmětu vyučuje 

 
(záměrně neuvedeno) 

Učební dokumenty 

 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  
vydaný dne 1.9.2009 
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Český jazyk a literatura 
 

Vstupní 
pedagogická 
diagnostika 
(aktuální stupeň 
dosažených 
vědomostí, 
dovedností, návyků) 

V uplynulých vzdělávacích obdobích dosáhl žák těchto vědomostí: 
 

• v oblasti jazykové výchovy:  
žák rozlišuje zvukovou i grafickou podobu slov; seřadí 
abecedně několik slov podle prvního písmene; rozlišuje v textu 
druhy vět podle postoje mluvčího; seřadí také ilustrace dle 
dějové posloupnosti; porovnává význam slov – souřadná; 
nadřazená; podřazená; odlišuje dlouhé a krátké samohlásky; 
odůvodňuje správně ú/ů; ovládá tvrdé souhlásky (h, ch, k, r, d, 
t, n) 

 
•  v oblasti slohu:  

žák zná a respektuje základní pravidla v rozhovoru; je schopen 
„dokončit“ příběh podle své fantazie (alternativní komunikace)  

• v oblasti literární výchovy a čtení:  
rozlišuje žák vyjadřování v próze a ve verších; je schopen 
čtení nadpisů a krátkých vět; čte s porozuměním (buď sám, 
nebo s dopomocí při čtení); je schopen posoudit správnou a 
nedbalou výslovnost slov; vyjadřuje své pocity z přečteného 
textu 

 
• v oblasti psaní:  

ovládá tvary všech písmen, velikosti písma; rozlišuje 
psací/tiskací písmo; věty píše správně (znaménko na konci) – 
je však nezbytná dopomoc při vedení pohybů ruky při psaní; 
umí psát slova s ú/ů a s y/ý (opět s dopomocí) 

Priority vzdělávání 
a dalšího rozvoje 
žáka 

 
•  snažit se u žáka co nejvíce rozvíjet motivaci k aktivnímu čtení 

a kontakt s textem + orientace v něm; (žák velmi rád pracuje 
s textem, ale převážně v případě pasivního čtení – tedy pokud 
mu čte někdo druhý) 

 
• nechat žáka, aby také někdy sám přečetl zadání (jednoduššího) 

úkolu a byl schopen pochopit, co má dělat – při čtení zadání 
úkolu vyžadovat žákovu spolupráci 

 
• pracovat také dále intenzivně s výukovými PC programy + 

vyzkoušet práci s PC programy s hlasovým výstupem  
 
• učivo osvojovat pozvolna, ve vzdělávání se dále snažit 

dodržovat tematický a časový plán, zohledňovat zdravotní stav 
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Matematika 
 

Vstupní 
pedagogická 
diagnostika 
(aktuální stupeň 
dosažených 
vědomostí, 
dovedností, návyků) 

 
V uplynulých vzdělávacích obdobích dosáhl žák těchto vědomostí: 

 
•  v oblasti matematiky:  

sčítání do 20 s přechodem desítky (přičítání k 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 
2); odčítání do 20 s přechodem desítky; počítání s penězi; je 
schopen aplikovat početní operace na slovní úlohy počítání 
příkladů zahrnutých ve slovních úlohách (s dopomocí řeší 
úlohy také s nákresem); používá přirozená čísla k modelaci 
reálných situací; zpaměti provádí jednoduché početní operace 
s přirozenými čísly; práce s číselným oborem od 0 do 100 – 
čtení, psaní čísel; práce s číselnou osou – zobrazení čísla; 
sčítání a odčítání násobků deseti do 100 (bez přechodu 
desítky); zaokrouhlování čísel na desítky 

 
•  v oblasti geometrie:  

je žák seznámen s tímto oborem matematiky; rozlišuje 
geometrická tělesa a základní geometrické obrazce (čtverec, 
obdélník, trojúhelník, kruh) - např. při hrách se stavebnicemi, 
v reálních situacích/objektech); žák zná jednotky délky, 
měření délky – je schopen (s dopomocí) jednoduchá měření 
provádět 
 
 

Priority vzdělávání 
a dalšího rozvoje 
žáka 

 
• chlapce tento předmět velmi baví, velmi dobře a rychle zvládá 

početní operace zpaměti (nadále ho v tomto podporovat) 
 
• opět i v tomto předmětu uplatňovat co nejvíce princip 

názornosti – ať v počítání s číselnou osou, tak i v počítání do 
100 (s pomocí kartiček) 

 
• snažit se o to, aby chlapec bezpečně pochopil rozdíl mezi 

geometrickým obrazcem (tvarem) a geometrickým tělesem + 
práce s konkrétními modely těchto tvarů a těles 

 
• veškeré osvojování nového učiva doprovázet slovním 

komentářem, neustále vyžadovat od dítěte zpětnou vazbu, zda 
je mu vše jasné; průběžně učivo opakovat a nové poznatky 
fixovat 

 
• ve vzdělávání se dále snažit dodržovat tematický a časový plán 

(dle zdravotního stavu dítěte) 
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Prvouka 
 

Vstupní 
pedagogická 
diagnostika 
(aktuální stupeň 
dosažených 
vědomostí, 
dovedností, návyků) 

 
V uplynulých vzdělávacích obdobích dosáhl žák těchto vědomostí: 

 
• téma škola: chlapec se seznámil s prostředím své školy, třídy i 

s okolím školy; také cestu do školy zná – má ji nedaleko od 
domova; i navzdory tomu, že vzdělávání probíhá v domácích 
podmínkách, ví chlapec přesně, co se ve škole dělá, jak tam 
děti pracují – prakticky si to osvojuje při pravidelných účastech 
na vyučování  

 
• téma podzim: díky častým procházkám a mnoha naučným 

knihám chlapec velmi dobře vnímá podzim v přírodě – v lese 
(druhy listí, savci v podzimním lese), u rybníka (ryby, 
stěhovaví ptáci), v zahradě (zelenina, ovoce); je schopen 
pojmenovat a roztřídit základní rostliny a živočichy podle 
nápadných a určujících znaků 

 
• téma rodina: žák se velmi dobře orientuje v příbuzenských 

vztazích v rodině, je s nimi pravidelně v kontaktu, velmi rád se 
účastní rodinných oslav; zná pravidla slušného chování 
v rodině a ve společnosti; má své domácí zvíře – psa – ví jak se 
o něj starat a velmi rád si s ním hraje a polohuje  

 
• téma domov: chlapec zná své bydliště, dobře se orientuje ve 

Priority vzdělávání 
a dalšího rozvoje 
žáka 

 
• chlapec má předmět rád, velmi dobře se orientuje v oblasti 

živočichů, přírody (a jejích proměn) zejména díky velkému 
množství nejrůznějších obrázkových i naučných knížek, které 
si velmi rád prohlíží a čte 

 
• co nejčastější pobyty v přírodě, na procházkách a na čerstvém 

vzduchu 
 

• v rámci dovolených a výletů navštěvovat s žákem zajímavá 
místa – přírodní rezervace, skanzeny, naučné stezky, památky, 
aby tak žák mohl získávat praktické poznatky, které by mu 
rozšiřovaly učivo 

 
• pro zpestření a zapamatování si navštívených míst a 

uskutečněných výletu by si žák mohl vést „cestovatelský 
deník“ s názvem místa, fotkou, popř. plánkem nebo turistickou 
známkou apod. 
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Anglický jazyk 

Vstupní 
pedagogická 
diagnostika 
(aktuální stupeň 
dosažených 
vědomostí, 
dovedností, návyků) 

 
V uplynulých vzdělávacích obdobích dosáhl žák těchto vědomostí: 
 

• téma New friends:  
- žák si osvojil slovní zásobu – pohádkové bytosti 

 
• téma Magic sky:  

- osvojení slovní zásoby – obloha + opakování si čísel od 1 do 10 
a názvů barev 

- anglické pozdravy 
- otázka – Who’s got …? 
- seznámení s psanou podobou anglických slov 

 
• téma Walter’s classroom:  

- slovní zásoba – školní potřeby + opakování slovní zásoby 
včetně psané podoby (obloha, hračky) 

- otázky – Can I have…?, How many…? 
- fráze – Here you are 
 

 

Priority vzdělávání 
a dalšího rozvoje 
žáka 

 
 

• vzhledem k neschopnosti řečového projevu rozvíjet u žáka 
především pasivní slovní zásobu – velmi zřetelně vyslovovat 

 
• cvičit a podněcovat rozvoj sluchové direfenciace – např. 

vyslovit slovo dvěma způsoby a žák musí zvolit, který je ten 
správný 

 
• při osvojování nové slovní zásoby pracovat co nejvíce 

s názorem, s tematickými obrázky, popř. přímo s předměty 
 

• využití vlastních (vyrobených) didaktických pomůcek - např. 
česko-anglické pexeso, např. obrázek – anglické slovíčko (pro 
lepší manipulaci s možno „hrát“ např. na magnetické tabuli) 
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Organizace výuky  

 
• žák je zařazen do druhého ročníku běžné třídy, vzdělávání však 

probíhá v domácím prostředí mimo kmenovou třídu 
• předměty, ze kterých je žák klasifikován (Český jazyka a 

literatura, Matematika, Prvouka a Anglický jazyk) jsou vyučovány 
individuálně, což zajišťuje největší mírou matka dítěte 

• pravidelně 1x týdně na 2 hod. dochází za chlapcem také třídní  
• učitelka, která se mu individuálně věnuje 
• metodologickou a speciálně pedagogickou podporu zajišťuje 

speciální pedagog z výše uvedeného SPC 
• výuka je realizována podle rozsahu ŠVP ZV s pomocí 

doplňkového dokumentu IVP 

Pedagogické 
postupy 
(metody a formy 
práce) 
 

 
• maximální názornost - používat obrazové materiály (knihy, 
časopisy, TV, PC) 

• vytvářet tematické pomůcky – např. kartičky se zvětšeným 
textem, kartičky s více možnosti odpovědí na některé otázky, 
magnety s čísly – aby mohl chlapec při alternativní komunikaci 
vždy „vybírat“ z několika možností 

• dle únavy a zájmu dítěte upravovat učební činnosti (popř. střídat 
jednotlivé vyučovací předměty) 

• prokládat vzdělávání relaxačními činnostmi – např. poslechem 
hudby, prohlížením si oblíbených knih, změnami polohy, hraním 
si s pejskem atd. 

• co nejčastěji obohacovat vzdělávání návštěvami různých 
zajímavých míst, exkurzemi, kontaktu se zvířaty, popisem situací 
– zahrnovat poznatky do obsahu vzdělávání 

• při vzdělávání lze využívat běžnou komunikaci, při zpětné vazbě 
od chlapce je však nutno použít alternativní způsoby 
komunikace (převážně výběr z několika variant) – a to i bez 
použití speciální komunikačních pomůcek, nutný je však přímý 
oční kontakt 

• úprava vzdělávacího obsahu je kdykoliv možná prostřednictvím 
IVP dle aktuálních potřeb žáka 

 

Používané učební 
materiály a 
pomůcky (které žák 
při vzdělávání 
využívá)  

 
• učebnice pro 2. ročník: 
     ČJ – Český jazyk 2 (Nová škola) - učebnice, pracovní sešit, čítanka 
     MA – Už počítám do 100 (Nová škola), Matematika (Alter) – 5, 6, 7 
     PR – Já a můj svět (Nová škola) – učebnice, pracovní sešit 
     AJ – Zig Zag Magic - učebnice 
• pojízdný vertikalizační vozík 
• stojan na podepření učebnic 
• magnetické pomůcky 
• výukové PC programy 
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Způsob zadávání a 
plnění úkolů 

 
• úkoly zadávat ústně a občas nechat žáka, aby si zadání přečetl sám 

a zkusil mu tak porozumět (v těchto případech je však nutno 
přesnost porozumění ověřit)  

• plnění úkolů je však možno vždy pouze s asistencí za užití 
alternativní komunikace, popř. s pomocí při vedení pohybů ruky 
v případě písemného úkolu 

• ke splnění úkolu vždy vymezit časový úsek 
• požadovat od žáka zpětnou vazbu – jestli dobře porozuměl, jestli 

byl úkol pro něj přínosný 
 

Způsob ověřování 
vědomostí a 
dovedností   

 
• vědomosti a dovednosti budou ověřovány ústní formou za 

přítomnosti matky dítěte, třídní učitelky a speciálního pedagoga 
vždy v pololetí a na konci školního roku 

• úroveň a kvalita domácího vzdělávání bude konzultována s třídní 
učitelkou (popř. speciálním pedagogem) 

• veškeré dílčí výstupy vzdělávání a získávání vědomostí a 
dovedností ověřuje matka žáka a dle jeho potřeb tak upravuje 
vzdělávací podmínky 

 
 

Způsob hodnocení 

 
• žák bude hodnocen širším slovním hodnocením 
• z motivačních důvodů bude zvážen způsob „kombinovaného 

hodnocení“- tedy hodnocení slovní spolu s kvalifikačním stupněm 
• kvalifikační stupnice by měla však být upravena vhledem ke 

speciálním vzdělávacím potřebám a možnostem tohoto 
konkrétného žáka 

 

Personální zajištění 
úprav průběhu 
vzdělávání 
žáka/žákyně 

 
• jak již bylo zmíněno, hlavní podíl na přímém vzdělávání zajišťuje 

matka dítěte, která se s ním každý den dopoledne učí 
• dalším pracovníkem podílejícím se na vzdělávání je třídní 

učitelka, která pravidelně 1x týdně dochází za chlapcem domů 
• odborným konzultantem je speciální pedagožka, která se účastní 

ověřování znalostí a dovedností  
 

Spolupráce se 
zákonnými zástupci 
žáka/žákyně  

 
• spolupráce školy se zákonnými zástupci je velice dobrá 
• rodiče jsou s třídní učitelkou v pravidelném osobním kontaktu 
• se speciálním pedagogem je uskutečňována komunikace 

telefonická, popř. osobní 
• domácí vzdělávání probíhá bez problémů, je na velmi dobré 

úrovni 
• zdravotní stav žáka je nepřetržitě sledován, o jeho případných 

změnách je třídní učitelka bezprostředně informována (a případná 
návštěva v rodině je odvolána, přesunuta, nahrazena) 
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Časový a obsahový plán vzdělávání žáka 

Období, pro které je 
IVP vypracován 

 
II. pololetí 2. ročníku (školního roku 2010/2011)  
 
 
Český jazyk a literatura 
 

 
Předpokládané 
individuální výstupy 
žáka za dané období 

 
 Ve II. pololetí 2. ročníku by měl žák získat tyto konkrétní znalosti a 
dovednosti: 

 
• v oblasti jazykové výchovy:  

rozdělení souhlásek na tvrdé, měkké a obojetné + psaní 
správného i/y v tvrdých a měkkých slabikách; psaní slabik 
s písmenem ě (dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě); naučí se 
odůvodňovat a psát správně souhlásky znělé a neznělé; 
rozlišování podstatných jmen v základním tvaru, 
vyhledávání v textu slov příbuzných; rozlišovat i dalších 
slovních druhů v základním tvaru – slovesa, předložky, 
spojky; rozlišování správných gramatických tvarů 
podstatných jmen a sloves; naučí se vlastní jména – 
odůvodňování a správné psaní velkých písmen na začátku 
vět a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a 
místních pojmenování 
 

• v oblasti slohu:  
práce s příslovími – pochopení jejich významu; uvědomění 
si různých forem prosby a poděkování; tvorba příběhu podle 
obrázkové osnovy; popis postavy – maminka, tatínek; naučí 
se, jak psát pohlednice (popř. dopisy) + adresa 
 

• v oblasti literární výchovy a čtení:  
doplňování slov do textu tak, aby byl vytvořen rým (popř. 
doplnit slovo dle smyslu); odlišuje pohádky od ostatních 
vyprávění, má velmi rád hádanky, rébusy, říkadla – je 
schopen s nimi pracovat podle svých schopností 

 
• v oblasti psaní:  

psaní slov s i/í; psaní slov a slabik s písmenem ě a párovými 
souhláskami; správné psaní předložek; správné tvary písmen 
a číslic, správné spojování písmen; kontrola vlastního 
písemného projevu 
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Matematika 
 

 
Předpokládané 
individuální výstupy 
žáka za dané období 

 
 Ve II. pololetí 2. ročníku by měl žák získat tyto konkrétní znalosti a 
dovednosti: 

• v oblasti matematiky: 
sčítání a odčítání v oboru do 100 již s přechodem desítky – 
jednoduché početní operace provádí žák i zpaměti, 
rozšiřujícím učivem je pak písemné sčítání a odčítání; dále 
se žák naučí orientaci v čase – hodnoty: hodina, minuta, 
sekunda + jednoduché převody časových jednotek; názorné 
zavedení násobilky -  nejdříve dvou, pěti, deseti, poté tří a 
čtyř (práce s doplňováním do tabulky, schématy, 
posloupnostmi čísel) – automatizace; konkretizace příkladů 
do slovních úloh – několikrát více, několikrát méně + 
uplatňovat nákresy 
 

• v oblasti geometrie: 
další prohlubování znalostí v oblasti geometrických tvarů a 
těles – rozeznávání, pojmenovávání, výčet vlastností a 
charakteristik těchto těles, porovnávání velikostí útvarů, 
jejich reprezentace v reálném světě kolem nás; křivá a rovná 
čára; pojem úsečka - rýsování úseček a měření jejich délek; 
 
 

 
Prvouka 
 

Předpokládané 
individuální výstupy 
žáka za dané období 

 
 Ve II. pololetí 2. ročníku by měl žák získat znalosti a dovednosti 
v těchto konkrétních tématech: 

 
• téma náš svět:  seznámení se s tím, jak se svět mění - 

orientace v měsících v roce, v částech dne, v čase, práce 
s kalendářem; rozlišování minulosti, přítomnosti, 
budoucnosti; pochopení významu a potřeby různých 
povolání, rozlišování pracovní činnosti 

 
• téma jaro:  třídění jarních květin a stromů, poznávání 

léčivých bylin + jejich význam; jaro – v lese, u vody, na 
louce; zvířata na jaře – vyvádění mláďat, ptáci a jejich 
hnízda, hospodářská zvířata 

 
• téma léto: vnímání krásy přírody a její ochrany; prázdniny 

v přírodě, léto – na statku, v lese, na louce 
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Anglický jazyk 
 

Předpokládané 
individuální výstupy 
žáka za dané období 

 
Ve II. pololetí 2. ročníku by měl žák získat znalosti a dovednosti 
v těchto konkrétních tématech: 

 
• téma Fizzy’s home:  
- opakování slovní zásoby – nábytek + osvojení psané 

podoby 
- žák se naučí nové předložky – on, under, in 

 
• téma Percy’s castle:  
- opakování slovní zásoby – pohádkové bytosti, rodina, 

hračky + psaná podoba 
- osvojení si nové fráze -  I want 
- otázka – Is it…? 

 
• téma Daphne’s rock pool:  
- osvojení slovní zásoby – mořští živočichové + osvojení 

si psané podoby slov 
- otázky – Have you got…?, We’ve got…, Where’s 

the…? 
 

• téma Magic music:  
- osvojení slovní zásoby – hudební nástroje + psaná 

podoba 
- fráze – I can play… 
- otázka - What’s in the bubble? 

 

Dodatečné úpravy 
časového plánu a 
obsahu učiva  

 
 
• úpravy učiva během školního roku nejsou vyloučeny – 

orientovat se plně na zdravotní stav a individuální možnosti 
žáka 

   
• v případě potřeby je rovněž možno za daných okolností 

přesunout určitý tematický celek do následujícího časového 
a vzdělávacího období 
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Poznámky a 
doporučení pro další 
vzdělávání žáka  

 
• žák se již na styl výuky velmi dobře adaptoval v průběhu 

předešlých vzdělávacích období (1. ročník + I. pololetí 2. 
ročníku) 

• snažit se učivo kombinovat do souvislostí, spojovat s realitou, 
„ověřovat v praxi“ 

• vyžadovat od žáka při vzdělávání neustále zpětnou vazbu – jestli 
porozuměl zadání úkolu, jestli chápe probírané učivo, jestli 
nepotřebuje některou látku více procvičit 

• co nejvíce motivovat žáka k aktivnímu čtení (např. i nutnost 
čtení zadání požadovaných úkolů) 

• i nadále podporovat žáka v rozvoji matematických schopností, 
které jsou na velmi dobré úrovni 

• uplatňovat při vzdělávání práci s názorem pomocí tematicky 
vytvořených kartiček (dle aktuálních potřeb dítěte), aby tak žák 
mohl vybírat např. správné odpovědi/varianty z více než 2 
možností a tak nám mohl dávat najevo, že probírané látce 
dostatečně rozumí 

• co nejvíce pracovat s výukovými programy – zkusit práci i PC 
programem, který má hlasový výstup (např. aby byl chlapec 
motivován ke čtení, ke skládání vět, slov, požadavků, přání,…) 

• dle možností a zájmu dítěte zavádět do výuky také více I4 
Control systém (bezkontaktní ovládání PC pomocí očních 
pohybů) 

• pokud to bude možné – z finančních dotací – pořídit chlapci 
magnetickou tabulku se stojanem (nastavitelné výšky) pro lepší 
manipulaci s učebními pomůckami, pro konkrétnější představu, 
pro možnosti participace a vlastní práce s magnetickými 
pomůckami 

• do volnočasových aktivit zavádět prvky výtvarné, hudební i 
pracovní výchovy (činnosti) – z důvodů uspokojení potřeby 
tvořit, potřeby seberealizace, potřeby projevit se; u žáka 
vzbuzují tyto aktivity pocit úspěchu, zvyšují jeho sebedůvěru a 
stávají se významným motivačním činitelem  

• pravidelně uskutečňovat schůzky osob, podílejících se na 
vzdělávání a odborné péči o žáka, za účelem reflexe výuky, 
hodnocení jejího průběhu, metodické podpory, aktualizace 
časového a obsahového plánu, popř. úprav a změn IVP 

• pokud to zdravotní stav žáka dovolí, co nejčastěji navštěvovat 
kmenovou třídu přímo v prostředí školy – z důvodu velké 
motivace k dalšímu vzdělávání + zařadit do pobytu ve škole 
občas i aktivity, ve kterých by docházelo k interakci žáka 
s ostatními spolužáky (např. umožnit vzájemnou komunikaci 
s ostatními žáky, vysvětlit princip konkrétního alternativního 
způsobu komunikace s možností dorozumění se s chlapcem, 
zařadit jednoduché hry, vzájemně se představit, atd.) 
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Osoby, zodpovědné za 
vzdělávání a odbornou péči 
o žáka/žákyni 

Jméno a příjmení 
 
Podpis 
 

Třídní učitel/ka (záměrně neuvedeno)  

Vyučující  
ČJ, MA, PR, 
AJ 

(záměrně neuvedeno)  

Školský poradenský 
pracovník 

 
(záměrně neuvedeno) 
 výchovný poradce 
 

 

 
Pedagogický pracovník 
školského porad. zařízení 
 

(záměrně neuvedeno) 
speciální pedagog, SPC 

 

 
Novák  
 

 

Zákonní zástupci žáka 
 
Nováková 
 

 

Žák/žákyně Jakub Novák  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V……………………………dne……………………. Podpis ředitele/ředitelky 
školy………………………………………… 

           
 
 

   Razítko:   
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5.6 Vyhodnocení IVP  

5.6.1 Hodnocení obsahu vzdělávání v jednotlivých předmětech 

Český jazyk 
 
V uplynulém vzdělávacím období (II. pololetí 2. ročníku) dosáhl žák těchto vědomostí: 
 

• v oblasti jazykové výchovy:  
 

ovládá tvrdé, měkké, obojetné souhlásky + je schopen určit správné i/y v tvrdých a 

měkkých slabikách; rozlišuje podstatná jména v základním tvaru; určuje i další slovní 

druhy v základním tvaru – slovesa, předložky, spojky; pozná správné gramatické tvary 

podstatných jmen a sloves; odůvodňuje a správně píše velká písmena na začátcích vět 

a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování 

 
• v oblasti slohu:  
 
dovede pracovat s příslovími – chápe jejich význam; uvědomuje si existenci různých 

forem prosby a poděkování; tvoří příběh podle obrázkové osnovy; je schopen popsat 

postavu – maminka, tatínek + další lidi z nejbližšího okolí; dovede psát pohlednice (s 

nutnou dopomocí při psaní) 

 
• v oblasti literární výchovy a čtení:  
 
žák doplní do textu slovo tak, aby byl vytvořen rým (popř. aby text dával smysl); 

odlišuje pohádky a pohádkové příběhy od ostatních vyprávění; velmi rád pracuje 

s hádankami, rébusy a nejrůznějšími říkadly; má velmi rád čtení (převážně pasivní, 

kdy mu někdo čte; pro aktivní čtení je nutno dobře žáka motivovat + vyžadovat 

zpětnou vazbu a přesvědčovat se, zda porozuměl) 

 
• v oblasti psaní: 
 
žák ovládá psaní: slov s i/í, slabik s písmenem ě a slabik s párovými souhláskami; 

dovede psát předložky; zná správné tvary písmen a číslic, písmena správně spojuje; 

kontroluje vlastní písemný projev, který ovšem probíhá buď s dopomocí, nebo přes 

speciálně upravený PC program 
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Matematika  
 

• v oblasti matematiky: 
 

žák sčítá a odčítá v oboru do 100 s přechodem desítky; je schopen orientovat se 

v čase a časových hodnotách – hodina, minuta, sekunda; žák ovládá násobení a nad 

rámec učiva také i dělení – dvou, tří, čtyř, pěti a deseti (práce s doplňováním do 

tabulky, schématy, posloupnostmi čísel); žák je schopen aplikovat příklady do 

slovních úloh – několikrát více, několikrát méně + pracovat s nákresy (s dopomocí) 

 

• v oblasti geometrie: 
 
žák si dále prohloubil své znalosti v oblasti geometrických tvarů a těles – dokáže je 

rozeznat a pojmenovat, rozlišuje jejich vlastnosti a charakteristiky; je schopen 

porovnat velikosti útvarů; dokáže rozpoznávat tyto tvary a tělesa v reálném světě 

kolem nás; zvládl zavedení pojmu úsečka (měření délky)  

 
Prvouka 
 

• téma náš svět:   
    
 žák je seznámen s tím, jak se svět mění – bez problémů se orientuje v ročních 

obdobích, měsících v roce, částech dne; rozlišuje minulost, přítomnost, budoucnost; 

je si vědom významu a důležitosti nejrůznějších povolání, dokáže pojmenovat 

pracovní činnosti 

 
• téma jaro:   
 
 žák ovládá třídění jarních květů a stromů; dokáže rozpoznat některé známé léčivé 

 byliny; ví, co se na jaře děje  - v lese, u vody, na louce; bezpečně se orientuje

 v názvech zvířat a jejich mláďat (která jsou na jaře vyváděna)  

 
• téma léto:  
 
 chlapec velmi dobře vnímá krásy přírody a také to, jak je důležité ji chránit; ví, co 

se děje v létě – na statku, v lese, na louce; poznatky obohacuje vlastními 

zkušenostmi z výletů a prázdninových akcí 
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 Anglický jazyk  
 

• téma Fizzy’s home:  
 

žák pracoval na osvojení si psané podoby slov z příslušné slovní zásoby - nábytek; 

naučil se nové přeložky – on, under, in 

  
• téma Percy’s kastle: 
  
 žák zvládá příslušnou slovní zásobu – pohádkové bytosti, rodina, hračky + její

 psanou podobu; naučil se novou frázi – „I want ...“ a novou otázku „Is it …?“ 

 
• téma Daphne’s rock pool:  
 
  žák si osvojil slovní zásobu – mořští živočichové + psanou podobu těchto slov; 

 umí fráze: „Have you got …?“, „We’ve got …“, „Where’s the …?“ 

 

• téma Magic music:  
 
 žák zná příslušnou slovní zásobu i s její psanou podobou; ovládá frázi „I can play“ 

 a otázku „What’s in the bubble?“ 

 

5.6.2 Plnění stanovených priorit vzdělávání a dalšího rozvoje žáka 

Český jazyk 
 

U dítěte i nadále přetrvává pasivní čtení – tzn., že si dítě rádo prohlíží knížky, když mu čte 

někdo druhý. Žák se nicméně velmi snaží číst aktivně, pokud mu to jeho aktuální stav 

dovolí - zejména se jedná o únavu a momentální náladu. Stále je však nutná neustálá 

motivace. Důležité je také přesvědčovat se, zda dítě text opravdu pozorně čte a obsahu 

rozumí – a to zcela konkrétně. Např. zeptat se na poslední slovo v 5. řádku, nebo na 1. 

slovo na posledním řádku a dát vždy na výběr z několika možností + se ptát na děj (co se 

stalo, jak se jmenovaly hlavní postavy, jaké plyne z textu ponaučení apod.). 

V případě jednodušších zadání nechat žáka, aby si jej přečetl sám a poradil si, co má dělat.  

Do budoucna by bylo jistě velmi vhodné zintenzivnit práci s výukovým programem pro 

psaní. Rodina oslovila programátora a nechala si přímo „na míru“ vytvořit PC program, ve 

kterém se žák učí psát.  
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Na hlavní ploše je v tabulce zobrazena abeceda. Kurzor postupně přejíždí po řádcích od 

jednoho písmene ke druhému a žák pomocí mikrospínačového tlačítka vždy kurzor zastaví 

na požadovaném písmenu. Takto označená písmena se skládají za sebe dolů na linku a 

tvoří slovo. Od dítěte vyžaduje tento způsob psaní velkou trpělivost, snahu a 

soustředěnost. Toto psaní také samozřejmě závisí na únavě a aktuálním stavu, neboť je 

„mačkání“ pro dítě velmi vyčerpávající. Upravit program tak, aby byl jeho součástí i 

hlasový výstup se prozatím nepodařilo technicky realizovat. 

Učivo celého stanoveného vzdělávacího období (tedy II. pololetí 2. ročníku) bylo 

osvojováno v souladu se ŠVP specifikovaného v IVP. Tematický a časový plán učiva byl 

dodržen. 

 
 
Matematika 
 
 Chlapce tento předmět velmi baví, počítá rád. Početní operace zvládá zpaměti bez 

nejmenších obtíží – nadále jej v tomto podporovat. V průběhu celého vzdělávacího období 

byl uplatňován princip názornosti – pracovalo se s počítadlem, číselnou osou, tabulkami, 

kartičkami). Žák zvládl stěžejní učivo, kterým byla v tomto vzdělávacím období malá 

násobilka + násobilka 10-ti. Nad rámec stanoveného učiva se žák spolu s násobením naučil 

rovnou i dělení, což znamená, že je v předstihu před svými vrstevníky ve třídě - ty učivo 

dělení teprve čeká.  

Co se týká učiva geometrie – i tam žák splnil očekávané výstupy za dané vzdělávací 

období – pochopil rozdíl mezi geometrickým tělesem a obrazcem. 

Žák celkově rozsah stanoveného učiva zvládl. Vzhledem k jeho náročnosti však 

doporučuji jeho občasné opakování a další fixování i v průběhu letních prázdnin – nejen 

v zájmu samotného dítěte, ale také v zájmu úspěšného navázání na učivo 3. ročníku v září 

školního roku 2011/2012. 

 
 
Prvouka 
 
Pro chlapce byla náplň tohoto vzdělávacího období v předmětu Prvouka opakováním 

poznatků, které dobře zná – příroda a její proměny v průběhu roku, živočichové + sociální 

témata (rodina, domov, škola, zdraví). Jeho vědomosti byly podporovány nejen četbou a 

prohlížením si mnoha tematických knih, ale také praktickými poznatky. 
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Anglický jazyk  
 
Žák se i v tomto předmětu velmi snažil. Stěžejní náplní předmětu byl rozvoj slovní zásoby, 

což se úspěšně dařilo plnit. Žák je schopen rozlišit správnou výslovnost od chybné a navíc 

si také začal pozvolna osvojovat psanou podobu anglických slovíček. Není žádoucí po 

dítěti požadovat, aby slovo po hláskách „napsalo“. Postačí, když bude schopno rozpoznat 

správně napsané slovo od chybného. Nadále by bylo dobré při vzdělávání pokračovat 

s využíváním dostupných didaktických pomůcek, popř. pracovat se zvukovými 

nahrávkami, didaktickými plakáty apod.  

5.6.3 Souhrnné hodnocení uplynulého vzdělávacího období 

Žák je velmi snaživý, druhý ročník zvládl bez nejmenších obtíží, při vzdělávání velmi 

dobře spolupracuje jak s rodiči, tak i s třídní učitelkou. Největší úsilí v nadcházejícím 

vzdělávacím období bude vyžadovat motivace žáka k samostatnému psaní pomocí 

speciálně upraveného PC programu.  

Cíle, které byly stanoveny pro uplynulé vzdělávací období, se podařilo splnit – ať už se 

jedná o cíle obecné, tak i cíle v jednotlivých předmětech. Bylo například zažádáno o 

kombinaci hodnocení slovního s běžným hodnocením pomocí známek – vzhledem 

k okolnostem bude však toto uskutečněno až v dalším vzdělávacím ročníku.  

Podařilo se také mimo jiné zajistit finance a zrealizovat koupi velké magnetické tabule 

Flipchart, která jednoznačně pozitivně přispěje k průběhu vzdělávání žáka v domácím 

prostředí.  

Velkým úspěchem byla také tzv. „interaktivní hodina“, kterou se podařilo uskutečnit 

v červnu minulého školního roku. Jednalo se o předem připravené aktivity, při kterých 

docházelo k přímému kontaktu žáka s ostatními spolužáky přímo ve škole, v prostředí 

kmenové třídy, za přítomnosti matky, učitelky a speciálního pedagoga. Chlapec tak měl 

vlastně úplně poprvé prostor pro bezprostřední setkání se svými spolužáky. Děti si společně 

zahrály několik her a vyzkoušely si alternativní komunikaci. Hodina se všem velmi líbila. 

Byla nejen velkým povzbuzením pro Jakuba, ale také jedinečnou zkušeností pro jeho 

spolužáky.  

Ve vyučování se byl chlapec za spolužáky v minulém vzdělávacím období (II. pololetí 2. 

ročníku) podívat asi tak 5-6 krát a zúčastnil se všech svých předmětů. Návštěvy školy jsou 

pro chlapce vždy velkou motivací, proto by bylo dobré snažit se uskutečňovat co 

v budoucnu co nejčastěji v takové míře, jak jen to bude možné.    
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5.7 Interaktivní hodina  

 Název jsem odvodila od pojmu „interakce“ který je chápán jako vzájemné působení 

nebo také vzájemné ovlivňování s důrazem na oboustrannou aktivitu. Vypracování a 

realizace této „interaktivní hodiny“ je dalším výstupem praktické části mé diplomové práce 

a vychází z doporučení v mnou navrhovaném IVP.  

 V Individuálním vzdělávacím plánu, který jsem pro Jakuba tvořila, doporučuji, aby 

byl co nejčastěji v kontaktu se svými spolužáky přímo v prostředí školy. Návštěvy ve škole 

probíhají vždy po předchozí domluvě s třídní učitelkou – dohodne se hodina, určitý 

předmět a paní učitelka upraví jeho náplň tak, aby mohl být Jakub (nejčastěji s asistencí 

maminky) zapojen. Několikrát jsem měla možnost těchto návštěv ve škole se zúčastnit. Žák 

vždy přijel o přestávce před hodinou, účastnil se většinou jedné vyučovací hodiny 

(vzhledem k vysoké unavitelnosti) a po hodině opět odjížděl domů. Setkání se spolužáky 

na určitém předmětu pro něj bylo vždy velmi motivující, užitečné, přínosné, ovšem pouze 

jaksi po stránce vzdělávací. Jako speciální pedagog jsem cítila, že by bylo velmi potřebné, 

aby dostal prostor pro osobní setkání s dětmi. Zaznamenala jsem také zvědavé pohledy 

ostatních spolužáků a snahy o komunikaci z jejich strany. Při návštěvách školy však pro 

toto nebyl prostor ani čas. Proto jsem se po domluvě s rodiči rozhodla, že zkusím oslovit 

třídní paní učitelku a navrhnout jí realizaci právě „interaktivní hodiny“. Setkala jsem se zde 

s velkým zájmem a pochopením a jsem moc ráda, že se hodinu nakonec podařilo opravdu 

zrealizovat. Proběhla v červnu školního roku 2010/2011, tedy na konci 2. ročníku.  

 

5.7.1 Koncepce a průběh interaktivní hodiny 

Koncepci hodiny jsem stanovila následovně: 

1) pozdrav, přivítání, představení se 

2) objasnění Šimonovy situace dětem + seznámení s plánem hodiny 

3) hra 1 – hádání zvířat 

4) hra 2– šibenice  

5) evaluace  

6) třídní foto 

7) rozloučení a poděkování dětem za spolupráci + velká pochvala 
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1) pozdrav, přivítání, představení se 

Po příchodu do třídy jsme dnes nejeli s Jakubem (na vozíčku) dozadu jako obvykle, ale 

zůstali jsme vpředu, napravo od tabule. Ujala jsem se slova, pozdravila jsem děti a 

začala jsem se jim představovat jako Jakubova kamarádka. Do úvodu nám však záhy po 

zvonění zasáhla rozhlasová relace, která trvala asi 4-5 min (paní ředitelka školy četla 

jména úspěšných školních sportovců). Dobu, kdy hlásil rozhlas, jsem využila pro krátké 

pozorování dětí. Vlastně poprvé za celou dobu, co s nimi Kubík chodí do třídy, měly 

čas detailně si prohlédnout, jak vypadá, jaký má vozík, že mu z krku vede hadička a že 

s sebou má přístroj, který vydává zvláštní zvuky (plicní ventilátor). I Šimon si během 

školního hlášení jednak třídu a jednak spolužáky velmi bedlivě prohlížel. 

 

2) Objasnění Jakubovy situace dětem + seznámení s plánem hodiny 

Po skončení rozhlasové relace (která přerušila úvod hodiny) jsem se dětem otevřeně 

snažila přiblížit chlapcovo postižení. Objasnila jsem jim, co má za nemoc, proč musí 

být na vozíčku a proč s nimi nemůže chodit do školy každý den. Vysvětlila jsem jim, že 

je úplně stejný jako ony, jen se narodil s onemocněním svalů, takže nemůže tak jako 

všichni ostatní pořádně hýbat rukama, nemůže sám chodit a hůř se mu dýchá (proto má 

podporu dýchacího přístroje). Vyprávěla jsem jim, že bydlí s rodiči v rodinném domě 

s velkou zahradou, má svůj pokoj, vlastního psa Kennyho, chodí do kina, jezdí na 

dovolenou, lyžuje na speciálně upraveném cyklovozíku, miluje čtení knížek a těší se na 

sestřičku, která se mu má narodit v létě. Dále jsem děti seznámila s rámcovým plánem 

hodiny. 

 

3) Hra 1 – hádání zvířat 

Cíleně vybraná hra, kterou jsem pracovně nazvala „hádání zvířat“, byla velmi 

jednoduchá. Jako pomůcka k ní posloužila velká obrázková kniha se zvířaty – přesněji 

jedna dvojstrana z ní - na které bylo několik domácí zvířat i s jejich mláďaty. Hra 

spočívala v tom, že si Jakub zvolil v duchu jedno zvíře, o kterém nikomu neřekl. 

Spolužáci se postupně pomocí otázek snažili přijít na to, které zvíře si myslí. Děti se 

ptaly například na barvu zvířete, jestli je to mládě, kolik má nohou, jestli umí létat, 

jestli je zobrazeno v ohradě atd. Otázky musely být formulovány tak, aby se na ně dalo 

odpovědět buď ano nebo ne. Postupně přišel každý žák se svou otázkou dopředu a 

Jakuba se sám zeptal. Organizačně jsme to řešili tak, že se šel ptát vždy zástupce 

z jedné řady (přičemž řady byly celkem tři). Celkem jsme hráli dvě kola.  
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4) Hra 2 – šibenice 

Druhá hra se jmenovala šibenice. Domnívala jsem se, že je to hra velmi známá. 

Překvapením však pro mě bylo zjištění, že ji většina dětí vůbec neznala. O to víc je ale 

hra zaujala. Byla zvolena opět cíleně a založena na podobném principu jako hra 

předchozí. Předem jsem měla připraveno na výběr několik delších a „obtížnějších“ 

slov, ze kterých Kubík přímo na místě před dětmi vybral slovo „PROSINEC“.  

Vyznačila jsem tedy na tabuli počet písmen a děti se mohly začít ptát. Opět vždy přišly 

až dopředu a zeptaly se Kuby, jestli se ve slově nachází zvolené písmeno. V případě, že 

písmeno ve slově bylo – doplnila jsem jej na správnou pozici ve slově. V případě, že 

tam nebylo, napsala jsem jej dolů a přeškrtla – aby se děti dobře orientovaly a věděly, 

která písmena už byla zmíněna. S každým neúspěchem jsem také postupně kreslila po 

částech onu „šibenici“. Hra byla velmi zábavná jak pro Jakuba, tak pro děti a nakonec 

se jim přece jen podařilo slovo včas uhodnout. Nejprve jsem měla z této hry malou 

obavu – předem jsme se na ni s Jakubem nedomlouvali, doufala jsem, že bude schopen 

v rychlosti pochopit systém a pohotově reagovat. Vše se podařilo a myslím, že byly 

všechny děti z této hry přímo nadšeny. 

 

5) Evaluace hodiny 

 Cílem této aktivity bylo získat zpětnou vazbu od dětí – zeptat se jich, jak se jim líbilo 

dnešní setkání se Jakubem, jestli je zaujaly aktivity a jak se jim komunikovalo.  

 Jako nejjednodušší a přitom velmi efektivní způsob se mi zdálo krátké písemné 

hodnocení – jednak z časových důvodů, jednak jsem chtěla, abych dostala vyjádření 

ode všech dětí a také jsme si to mohli odnést s sebou domů a v klidu to přečíst i 

Jakubovi. Poprosila jsem tedy žáky, aby mi každý napsal na malý lísteček 2-3 věty. 

Když děti dopsaly, každý mi pak přinesl své hodnocení dopředu a za „odměnu“ si mohl 

od z malé taštičky vybrat bonbón. Vyjádření dětí byla velmi milá, všechna s pozitivním 

ohlasem. Vybraná hodnocení jsou oskenována a uvedena v přílohách této práce.  

 

6) Třídní foto 

Z průběhu této interaktivní hodiny bylo pořízeno několik fotografií zachycujících 

komunikaci Jakuba s ostatními spolužáky. Na závěr jsme pak ještě hromadně 

uskutečnili třídní fotku. Není to pouze z důvodu dokumentace, rovněž bylo mým cílem 

třídní fotku vytisknout a dát ji jak Jakubovi, tak také dětem, aby si ji případně mohli 

vyvěsit ve třídě.  
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7) Rozloučení a poděkování dětem za spolupráci + velká pochvala 

 Na závěr jsme se s dětmi rozloučili. Všechny jsem velmi pochválila a poděkovala jim 

za spolupráci a za to, jak se pěkně snažily. Domluvili jsme se, že v budoucnu opět další 

podobnou hodinu uskutečníme a níže uvádím návrhy případných použitelných aktivit 

5.7.2 Návrhy dalších aktivit  

• Pantomima 

V této aktivitě, jak již napovídá její název, by šlo o komunikaci beze slov. Na předem 

připravené kartičky by se napsalo několik různých jednoduchých sdělení. (Např.: mám 

hlad, chci jít ven, kolik je hodin?, jdu se projet na kole, půjčíš mi tužku?). Byl by zvolen 

dobrovolník, pro kterého by Jakub vybral vždy jednu kartičku s tímto sdělením. Úkolem 

dobrovolníka by pak bylo vybranou informaci nonverbálně sdělit třídě. (Dětem bych 

samozřejmě podrobně vysvětlila princip této komunikace a předvedla bych jim to sama na 

zvoleném příkladu. Děti by měly pochopit, co jim chce dobrovolník říct a větu (sdělení) by 

měly nahlas vyslovit. Cílem této aktivity by bylo upozornit na význam dorozumívání beze 

slov. Děti by si měly uvědomit, jak důležité jsou pohyby a tzv. řeč těla. Že tím můžeme 

druhým „říct“ co potřebujeme, aniž bychom nahlas cokoliv vyslovili. Spolužáci by si pak 

měli uvědomit, že i když jejich kamarád Jakub ovládá pouze pohyby mimiky, dokáže nám 

tak „říct“ co se mu líbí a co ne, a pomocí doplňujících otázek jsme schopni zjistit od něj 

všechno, co potřebujeme a úspěšně se s ním dorozumět. 

 

Počítadlo 

V tomto případě by se jednalo o didaktickou hru z oblasti matematiky. Děti by si 

vyzkoušely orientaci v číselné řadě do 50. Každý žák (včetně Jakuba) by dostal na čelo 

nálepku s určitým číslem (např. 38).  Úkolem by bylo přijít na číslo, které má dítě  na svém 

čele. Toto číslo by však nikdo nemohl prozradit přímo, museli by se na něj ostatních 

doptávat otázkami „ANO/NE“. V případě čísla 38 by seti např. mohli zeptat: Je to číslo 

končící nulou? Je to číslo větší než 20? Je to číslo menší než 40? Je na místě jednotek číslo 

od 1 do 5-ti? apod. Pro Jakuba by se předem připravily kartičky s čísly desítek (10, 20, 30, 

40, 50), s čísly jednotek (1-9) a dále ještě kartičky se znaménky větší/menší (>/<). Za 

pomoci asistence by tak i on mohl pomocí těchto kartiček s dětmi komunikovat a ptát se na 

číslo na svém štítku. Než by se začalo hrát, vysvětlila bych dětem princip a také bych jim 

hru na příkladu předvedla.  
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5.7.3 Závěrečné hodnocení „interaktivní hodiny“ 

 Interaktivní hodinu i celé setkání Jakuba s jeho spolužáky hodnotím velmi 

pozitivně. Dopadlo to nad mé očekávání dobře. Již jak jsme přijížděli do školy, čekaly 

některé děti u dveří jako „uvítací výbor“. Paní učitelka byla tak hodná, že nám pro toto 

setkání vytvořila prostor a děti na něj připravila.  

 Aktivity a hry jsem vybírala cíleně tak, aby mohlo dojít k interakci Jakuba a co 

největšího počtu dětí. Aby si mohli vzájemně vyzkoušet komunikaci, která spočívala 

v kladení otázek a odpovídání na ně. Když se chodily děti ptát Jakuba dopředu, vycítila 

jsem, že je potřeba lehká dopomoc. Děti se totiž přirozeně ostýchaly. Bylo proto důležité 

přijít s nimi až těsně k vozíku a pomoci jim s nasměrováním rukou a prstů tak, aby byly 

v dostatečné vzdálenosti od sebe a zároveň v zorném poli Jakuba. Jedině tak totiž mohl 

dětem na jejich otázku jednoznačně a zřetelně odpovědět  - poukázáním pohybu očí na 

jeden z prstů = na jednu ze dvou možností. Snažila jsem se, aby se postupně vystřídali a 

přišli se zeptat všichni žáci. Jakub na děti pěkně reagoval, bez problémů spolupracoval. Je 

v dětském kolektivu velmi rád.  

 Hodina a aktivity v ní byly koncipovány tak, že byl Jakub postaven do role, kdy 

jakoby ovlivňuje hlavní dění – tzn. vybírá zvíře, určuje slovo při šibenici, dává dětem 

„indície“. Cílem mělo být jeho povzbuzení, uvědomění si pocitu důležitosti, užitečnosti a 

myslím, že se podařilo předat toto i dětem. Ty zjistily, že jejich spolužák Jakub, přesto, že 

má velmi omezenou hybnost a není schopen verbálně komunikovat, může být 

plnohodnotným hráčem a člověkem.  

 Na vlastní oči se přesvědčily, že tento jejich kamarád zná nejen např. zvířata, ale 

ovládá i všechna písmeny, stejně jako ony, jen zkrátka komunikuje jiným způsobem.  

 Celou hodinu byla při aktivitách přítomna pochopitelně maminka a také třídní paní 

učitelka. Pro děti, ale ani pro Jakuba to nepředstavovalo žádný rušivý element. Maminka 

pomáhala s fyziologickými potřebami (odsávání apod.) a paní učitelka nijak do dění 

nezasahovala, byla jen k ruce, kdyby bylo potřeba.  

 Myslím, že celé setkání proběhlo v úžasné atmosféře s velkou spokojeností na všech 

stranách. Bylo jednoznačně obohacující jak pro Šimona, tak pro jeho spolužáky. Několik 

fotografií a ukázky písemných evaluací od dětí uvádím v přílohové části diplomové práce. 

Jsem moc vděčná za to, že nám byla tato hodina umožněna. Velký dík patří nejen rodičům 

Jakuba, ale také paní učitelce, která vytvořila pro toto setkání prostor.  
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5.8 Závěr praktické části a vyhodnocení dílčích cílů  

 Podařilo se mi úspěšně sestavit IVP pro žáka na zvolené vzdělávací období tak, aby 

byl pro žáka časově i obsahově dosažitelný. Zachovala jsem strukturu a formální úpravu 

plánu dle doporučení IPPP ČR (Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR). 

Rozsah plánu je přibližně 17 stran. I když bylo to plánu, jakožto do otevřeného dokumentu, 

možno kdykoliv zasáhnout a obsah jakýmkoliv způsobem poupravit, nebylo to potřeba.  

  Dařilo se realizovat i průběžné hodnocení plánu. S rodiči bylo vzdělávání 

konzultováno téměř každý týden, s třídní učitelkou 3 x za stanovené vzdělávací období. 

Vyhodnocování jsem realizovala formou rozhovorů s účastníky přímého vzdělávání, dále 

rozborem výsledků činností (cvičení, sešity, učebnice, pracovní listy) a také osobní 

ověřováním konkrétních dovedností a dosažených vědomostí přímo s žákem -  při 

pravidelných návštěvách doma a také pozorováním při účasti a zapojení dítěte do 

vyučování přímo v prostředí školy.  

 Pro Jakuba a jeho spolužáky se podařilo vybrat vhodné aktivity a hry a uskutečnit je 

ve formě tzv. „interaktivní hodiny“. O úspěšnosti jsem se mohla přesvědčit také z krátkých 

písemných evaluací, které jsem si od dětí obstarala. Některé z nich uvádím v přílohové 

části.  

 Vypracovaný plán jsem podrobně konzultovala s odbornicí z SPC, která s ním byla 

spokojena a zhodnotila jej jako velmi kvalitní. Vzhledem k tomu, že byl však již dítěti na 2. 

ročník IVP stanoven na počátku školního roku, bylo mi řečeno, že bude lepší, když se plán 

nebude v průběhu školního roku měnit. I vzhledem k požadavkům a již realizovanému 

schvalovacímu procesu finanční podpory pro vzdělávání tohoto dítěte. Ano, je pravda, že je 

IVP „otevřeným“ dokumentem, přijetí mnou vypracovaného plánu uprostřed školního roku 

by však bylo změnou zcela zásadní. IVP který jsem vypracovala nebyl tedy pro období II. 

pololetí 2. ročníku přijat oficiálně, dohodla jsem se však s rodiči i s třídní učitelkou, že 

bude akceptován a že podle něj budou pilotně, pro účely mého výzkumu, dítě vzdělávat. 

Plán jsme pravidelně vyhodnocovali a závěry, ke kterým jsem dospěla, blíže specifikuji 

v oddíle 5.6.2 a 5.6.3. Toto mé vyhodnocení bylo použito do původního oficiálního žákova 

plánu. Mnou navrhované pomůcky byly uznány za vhodné a byly Jakubovy pořízeny 

v následujícím vzdělávacím období – tedy ve 3. ročníku.  
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6 ZÁVĚR 

 Ve své diplomové práci rozšiřuji téma, kterému jsem se věnovala již v bakalářském 

studiu. Jedná se o problematiku progresivního, geneticky podmíněného nervosvalového 

onemocnění spinální svalové atrofie (SMA). Cílem teoretické části bylo aktualizovat a 

rozšířit poznatky o této nemoci a dále se podrobně věnovat možnostem a specifikům 

vzdělávání dětí s tímto onemocnění, které je nejčastěji uskutečňováno formou individuální 

integrace se specifikací v IVP. Tomuto vzdělávacímu dokumentu je věnována závěrečná 

kapitola teoretické části a celá výzkumná část. Cílem praktické části bylo sestavit IVP na 

II. pololetí 2. ročníku pro žáka se SMA I. typu zařazeného do integrovaného vzdělávání 

v běžné ZŠ.  

 Mou snahou však nebylo vytvořit vzdělávací dokument, který by měl pouze 

administrativní funkci, ale který by byl opravdovým „pomocníkem“ při vzdělávání a 

umožnil by dítěti zohledňovat a naplňovat jeho speciální potřeby. Dovoluji si tvrdit, že byl 

můj cíl splněn. Velkou radost jsem měla také z uskutečnění „Interaktivní hodiny“. 

Uvědomila jsem si, že bylo úžasné sledovat chlapce, jak je svými spolužáky motivován a 

děti zase jak se učí poznávat svého kamaráda s postižením.  

 Doufám, že právě díky integračním snahám začínajícím již v mateřských a 

základních školách se jednou opravdu ocitnoutneme v inkluzivní společnosti, která již bude 

připravena bezvýhradně přijímat jedince s postižením jako svoji přirozenou součást. 
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