
ŠKOLA PRO VŠECHNY – KRAJSKÁ KONCEPCE 
INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 



UČÍME SE A ROSTEME VŠICHNI SPOLEČNĚ NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA 

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a 
demokracie v České republice. 

 

 Patří mezi 5 největších českých nadací.  

 Má více než 20 let zkušeností. 

 Dlouhodobě se věnuje oblasti vzdělávání. 

 

Další klíčová témata: transparentnost a otevřená 
data, rovné příležitosti žen a mužů, Novinářská 
cena. 



UČÍME SE A ROSTEME VŠICHNI SPOLEČNĚ NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA 

Naším cílem je společná škola. 
 

Celostátní úroveň 

 Komentování legislativních změn a koncepcí 

 Rodiče za inkluzi 

Krajská úroveň 

 Vytváření školských inkluzívních koncepcí krajů 

 Chomutov – Město vzdělávání 

Lokální úroveň 

 Včasná péče v sociálně vyloučených lokalitách 

 Vyhledávání vzorových inkluzívních škol 



 rovné šance pro všechny 

 všichni znamená všichni 

 individuální přístup ke každému dítěti 

 rozvíjení školy směrem k sociální soudržnosti 

 každé dítě ve své nejbližší škole 

 rozmanitost v rámci jedné třídy obohacuje  

VÝCHODISKA - PRINCIPY 



 vnímána staticky ( žák „je“ či „není“ integrován) 

 připouští se neúspěch ( „integrace se nepodařila“) 

 neúspěch se přenáší v rovině odpovědnosti: 

 na žáka (není „vhodný pro integraci“) 

 jeho rodiče  („trvali na integraci a neměli pravdu“) 

 poradenského pracovníka (nepřesná dg., mylné doporučení, 
přecenění schopností dítěte/ žáka) 

 na vnější okolnosti (mnoho žáků ve třídě, chybějící finance, 
 chybějící schody- škola nemá podmínky) 

 bývá podmiňována 

 

INTEGRACE 



 

 vnímána jako proces (dynamicky) 

 opírá se o novou sociální normu: heterogenitu 

 vazba na širší koncept otevřené společnosti 

 změna prostředí  školy, její kultury a praxe 

 individualizované učení 

 selhání procesu je selháním školy  

 (srov. Salamanca 1994; Agra/Indie,1998, Lisabon 2007) 

 

INKLUZE 



 

 „Inkluzivní vzdělávání s individualizovanou, 
specializovanou podporou je pro nás nejlepší 
přípravou pro vysokoškolské studium. Z 
inkluzivní edukace neprofitujeme pouze my, ale i 
ostatní.“ 

 

(Lisabon, 2007) 

Lisbon Declaration – Young People´s views on Inclusive 

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání 

 

 

LISABONSKÁ DEKLARACE 



 Rozdělování dětí do výběrových a nevýběrových 
škol škodí žákům v nevýběrových třídách a 
prospívá žákům ve třídách výběrových, kde mají 
lepší podmínky ke vzdělávání. 

 

 Rozdělování žáků není spravedlivé. Vzdělanější a 
movitější rodiče jsou vždy schopni zajistit si pro své 
děti lepší vzdělávací příležitosti bez ohledu na jejich 
nadání. 

 

Z VÝZKUMŮ VÍME, ŽE 



  rozvíjet včasnou péči a předškolní vzdělávání pro 
všechny děti,  

  zvyšovat dovednosti učitelů v práci s heterogenní 
skupinou dětí,  

  obohatit vyučovací metody a odlišit různé styly 
učení a různé vzdělávací cíle, 

 posilovat dostupnost a kompetence asistentů 
pedagoga,  

 posilovat sociální roli škol a jejich propojení 
s komunitou. 

 

ŘEŠENÍ - INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 



2012 
 kulaté stoly, vzdělávací semináře 

 

 zahraniční studijní cesta do Velké Británie 
 pro 8 účastnic z Karlovarského kraje 

 

JAK VZNIKALA KONCEPCE „ŠKOLA PRO VŠECHNY“ 



2013 

 vytvoření pracovní skupiny  

 pravidelná setkávání pracovní skupiny, 
diskuse problémů 

 zadání výzkumné analýzy vzdělávacích 
potřeb v kraji  

 zpracování výzkumu a předložení pracovní 
skupině 

 

 

JAK VZNIKALA KONCEPCE „ŠKOLA PRO VŠECHNY“ 



2013 

 terénní výzkum na školách, poradnách, 
úřadech, analýza údajů ze školních matrik  

 závěry prezentovány pracovní skupině 

 pracovní skupina definuje strukturu školské 
inkluzívní koncepce kraje  

 pracovní skupina formuluje vizi, cíle, 
problémové oblasti a návrhy řešení 

 

 

REALIZACE PILOTU V KARLOVARSKÉM KRAJI 



Odbor školství KÚ KK: E. Maršíková, E. Cíchová, B. Hanáková 

Odbor sociálních věcí KÚ KK: O. Dacková, P. Maněnová  

PPP KK: L. Brodská, P. Krbcová 

ČŠI KK: Z. Spalová 

Odbor školství MÚ Sokolov: S. Sojková 

ZŠ a MŠ Jáchymov: J. Musil 

ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov: J. Topičová 

VOŠ sociální práce Cheb: L. Poláková 

Agentura pro sociální začleňování: A. Olah, F. Hrdlička 

Český západ: J. Kosová 

Česká odborná společnost pro inkluzívní vzdělávání: L. Felcmanová,  

K. Laurenčíková Šimáčková 

Člověk v tísni: J. Němeček 

Výzkumníci: T. Dvořáková, J. Klusáček, M. Klusáčková 

Nadace Open Society Fund Praha: K. Marques 

 

KDO SE PODÍLEL NA KONCEPCI ŠKOLA PRO VŠECHNY 



VIZE KONCEPCE ŠKOLA PRO VŠECHNY  

 Školy v Karlovarském kraji jsou přirozeným 
otevřeným centrem komunity, kde jsou vítáni 
všichni bez ohledu na odlišnosti.  

 Školy hledají a podporují potenciál každého 
jednotlivce a pomáhají mu zažít úspěch 
v životě.  

 Školy jsou bezpečné, vstřícné a plné 
usměvavých dětí a profesionálů.  

 



1. Zvýšení dostupnosti služeb rané a včasné péče. 

3. Snížení počtu žáků opouštějících školy hlavního 
vzdělávacího proudu z důvodu chronického neúspěchu.  

4. Zaměření kurzů DVPP na inkluzívní vzdělávání. 

5. Zajištění dostupnosti supervize pro pracovníky ve školství. 

6. Zlepšení spolupráce mezi MŠ a ZŠ zejména v souvislosti 
se zápisem do prvních tříd. 

7. Zlepšení přenosu informací mezi krajem – zřizovateli – 
školami 

 

 

 

 

CÍLE KONCEPCE ŠKOLA PRO VŠECHNY 



8. Zvýšení dostupnosti informací o podpůrných službách. 

9. Zvýšení dostupnosti středního vzdělávání žákům se SVP. 

10. Zvýšení informovanosti o možnostech vzdělávání žáků 
se SVP na jednotlivých středních školách. 

11. Zlepšení spolupráce jednotlivých aktérů při přípravě, 
realizaci a evaluaci IVP. 

12. Zlepšení informovanosti o kompetencích, náplni činnosti 
asistenta pedagoga a formě spolupráce s učiteli. 

13. Zlepšení komunikace škol s rodičovskou veřejností. 

14. Zajištění metodické podpory při slučování základní školy 
praktické a běžné základní školy. 

 

 

 

CÍLE KONCEPCE ŠKOLA PRO VŠECHNY 



2. Zapojení většího počtu dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami do předškolního vzdělávání. 

4. Zaměření kurzů DVPP na inkluzívní vzdělávání. 

6. Zlepšení spolupráce mezi MŠ a ZŠ zejména v 
souvislosti se zápisem do prvních tříd. 

12. Zlepšení informovanosti o kompetencích, náplni 
činnosti asistenta pedagoga a formě spolupráce 
s učiteli. 

13. Zlepšení komunikace škol s rodičovskou 
veřejností. 

 

DAŘÍ SE PLNIT TYTO CÍLE  



 Oživení krajského školského portálu a jeho 
efektivnější využití. 

 Zajištění pedagogického mentoringu a supervize 
prostřednictvím DVPP. 

 Ustanovit pracovní skupinu pro včasnou a ranou 
péči. 

 Realizovat skupinová metodická setkávání k 
inkluzívnímu vzdělávání.  

 Zlepšit spolupráci při přípravě, realizace a evaluaci 
IVP. 

 Připravit SŠ na podporu žáků s SVP.  

NA CO SE DÁLE ZAMĚŘIT   



Společně to zvládneme. 

 

karin.marques@osf.cz 

2016 


