Manuál dobrých praxí

Kombinované
sociálně pedagogické intervence

Manuál dobrých praxí

Kombinované sociálně pedagogické
intervence

Manuál dobrých praxí

Kombinované
sociálně pedagogické
intervence
autoři: Andrea Vedralová,
Viktor Piorecký, Lucie Macků
Agentura pro sociální začleňování

Copyright © 2014 Úřad vlády ČR – Odbor pro sociální začleňování (Agentura)

ISBN: 978-80-7440-106-0

Kombinované sociálně pedagogické intervence

Úvod
Příručka, kterou právě začínáte číst, má za úkol přiblížit dobré praxe kombinované
sociálně pedagogické intervence. Naleznete zde příklady dobré praxe z pohledu
školy, obce, kraje i neziskové organizace.
Program na zvýšení motivace ke studiu představíme na příkladu ZŠ Lyčkovo
náměstí v Praze; projekty k posílení inkluzivního vzdělávání jsou prezentovány
na ZŠ Marie Curie-Skłodowské v Jáchymově. Zaměřujeme se i na využití asistenta
pedagoga jako podpůrného nástroje pro začleňování žáků do hlavního vzdělávacího proudu – z pozice školy o asistentech pedagoga referujeme na příkladu ZŠ
a MŠ Josefa Václava Myslbeka v Ostrově, z pozice neziskové organizace na příkladu projektu na školní asistenty o.p.s. Nové školy.
Věnujeme se i tvorbě poradenského pracoviště a způsobům financování inkluzivní školy (ZŠ Poběžovice) i podobám práce s pedagogickým sborem (ZŠ Trmice).
Role zřizovatele–obce je analyzována na příkladu Obrnic, role kraje je představena
na příkladu Karlovarského kraje, kde se podařilo dosáhnout významných úspěchů
při tvorbě školské inkluzivní koncepce kraje. Podoby slučování škol ukážeme
na příkladech měst Krnov a Sokolov. Volnočasovým aktivitám pro děti a mládež se
věnujeme na příkladu Salesiánského střediska v Českých Budějovicích.
Na závěr představíme i dva příklady dobré praxe ze zahraničí – podoby spolupráce s rodiči a motivace jejich zapojení do školního dění na příkladu speciální
školy v Londýně, i jak jsou zapojováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
ve finském městě Raahe.
Příklady dobré praxe jsou zamýšleny jako jakési portréty stávající situace, nemají
za cíl být prezentací bezchybných. Naopak, chtějí zaznamenat i negativní zkušenosti, problémy a rizika. Doufáme, že takový přístup bude pro Vás, čtenáře,
užitečný.
Přejeme příjemné počtení.

Andrea Vedralová, Viktor Piorecký a Lucie Macků
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Příklady dobré praxe
z České republiky
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Dobrá praxe I.
Motivace ke vzdělávání
ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha
Výchozí situace
Před deseti lety chodilo do ZŠ Lyčkovo náměstí v Praze 8 s kapacitou pro 500 žáků jen 120
žáků. „Hlavním důvodem poloprázdné školy byla kvalita školy. Uvědomil jsem si, že je třeba
něco změnit. Škola je služba, mnoho učitelů i ředitelů to nechce slyšet, neb to považují za deval
vaci své profese, ale rodiče si školu vybírají stejně jako svého kadeřníka, či oblíbenou restauraci.
Škola ale není službou pro rodiče, nýbrž pro děti. A právě takovou školu pro děti jsme v roce
2004 začali vytvářet,“ říká ředitel školy Jan Korda. Škola pod jeho vedením začala s novým
programem na zvýšení motivace žáků ke vzdělávání.

Prvním krokem bylo nalézt takový pedagogický sbor, který bude tuto vizi
sdílet. Je to běh na dlouhou trať, ale je dobré nehledat dokonalé učitele. Stačí
hledat učitele, kteří jsou ochotni na sobě pracovat, jsou otevření k novým nápadům a o své práci přemýšlí. „Hlavně je nutné mít učitele, kteří mají děti rádi, hledají
v nich to pozitivní, motivují je k vědění, jsou spravedliví a empatičtí,“ dodává ředitel
školy.
Druhým krokem bylo vytvořit vzdělávací program, který zabezpečí kvalitní
vzdělávání a tím osloví rodiče, aby své děti škole svěřili. Tak vznikl program Smysluplná škola, který je založen na vnitřní motivaci ke vzdělávání. Ta je založena na třech „S“ – smysluplnost, svobodná volba a spolupráce. „Snažíme se
učit smysluplně, podporujeme aktivní metody učení, kdy v hodinách dělají děti,
nikoliv učitelé, a dáváme prostor dětem k vyjádření,“ doplňuje Jan Korda.
Základním kamenem smysluplného vzdělávání je atmosféra školy. Pocit bezpečí pro děti i pro pracovníky školy je alfou i omegou kvalitní školy. Otevřená komunikace mezi učiteli, vedením školy a žáky, vzájemný respekt, vnímání jednotlivých
potřeb, nastavení a dodržování společných pravidel jsou atributy k dosažení příjemného klimatu ve škole.
Škola převádí odpovědnost na děti i učitele, děti musí cítit, že vzdělání je jejich
záležitost, a učitelé jsou zde od toho, aby jim k dosažení jejich maxima ve vzdělávání pomohli. Zároveň učitelé musí cítit, že školu vytváří oni, jsou tým, který to dělá
pro děti. Vedení školy nabízí odpovídající podmínky k práci a nabízí i zpětnou vazbu,
která učitele posouvá dál.
10
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„Děláme školu pro všechny děti. Každá základní škola by měla, alespoň dle mého
názoru, být službou pro všechny děti ze spádové oblasti. Neznám oblast, kde by žily
pouze děti chytré či slabé. Z tohoto úhlu pohledu je tedy neférové, když si některé
školy hrají na výběrové. Tím neplní základní povinnost školy, která je primárně
určena pro obec,“ vysvětluje Jan Korda.
Vzdělávání všech dětí bez rozdílu jejich talentu a sociálního zázemí je založeno
na individuálním přístupu. Jedině tento přístup vede ke kvalitnímu vzdělávání. Škola
má vytvořit takové aktivity a nástroje, které budou tento přístup realizovat. Kvalitní
vzdělávání umožňuje každému dítěti rozvoj dle individuálních možností a dosažení
svého maxima ve vzdělávání.
To, že se takový přístup ke vzdělávání škole osvědčil, je patrné na její naplněnosti.
V současné době nemá jediné volné místo, celá kapacita 500 žáků je naplněna.
„Problémy sice máme, ale nejvíce asi finanční. Snažíme se je řešit. Nyní nám vyšel
evropský grant, který náš inkluzivní program podpoří a pomůže zdokonalit,“ dodává
ředitel školy.

Program SMYSLUPLNÁ ŠKOLA
Cílem programu „Smysluplná škola“ je v příjemné pracovní a tvořivé atmosféře
smysluplně vzdělávat pomocí moderních metod, rozvíjet osobnost a schopnosti
všech žáků na jejich maximální možnou úroveň.

Smysluplné vzdělávání a rozvíjení osobnosti všech žáků je založeno na:
1. Smysluplném obsahu vzdělávání a rozvoji osobnosti.
2. Smysluplných činnostech v době vyučování i ve volném čase.
3. Smysluplných vztazích.
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Smysluplný obsah vzdělávání a rozvoj osobnosti
Při hledání obsahu vzdělávání je zásadním kritériem využitelnost v každodenním
životě. Škola poskytuje všeobecné vzdělání ve všech oblastech, ale více času při
výuce je věnováno tématům, u nichž je větší pravděpodobnost, že je žáci v reálném
životě využijí (např. v zeměpisu se zaměřuje více na ČR a Evropu). Žáci se učí vyhledávat informace, řešit problémy, dávat poznatky do souvislostí a získané vědomosti využít v praxi. Vzdělávání se zaměřuje nejen na racionální poznatky, ale
i citové prožitky a seznamování se s etickými, estetickými a kulturními hodnotami.

Smysluplné činnosti v době vyučování a ve volném čase
Za smysluplnou činnost ve škole je považována taková činnost, při které se žák
aktivně zapojuje a rozvíjí se - přemýšlí, tvoří, řeší problémy, diskutuje, aplikuje či
prezentuje získané vědomosti. Vyučování neprobíhá jen ve škole, ale i na exkurzích, výletech, kulturních akcích a školách v přírodě.
Dítě se má rozvíjet ve volném čase formou odpoledních kroužků, školního klubu,
družiny, využívání odborných učeben školy (učebny výpočetní techniky, knihovny,
studovny, hudební zkušebny). K osobnostnímu rozvoji vedou činnosti zaměřené
zvláště na rozlišování dobrého a zlého, rozvíjení smyslu pro odpovědnost, schopnosti překonávat překážky, rozvoji tvořivého myšlení a sebepoznání.

Smysluplné vztahy
Smysluplné vztahy jsou založeny na vzájemné úctě a důvěře všech, kteří se podílejí
na výchovně vzdělávacím procesu, tedy pracovníků školy, žáků, rodičů a veřejnosti. Vzájemná důvěra vede k efektivní práci, etickému jednání a pozitivnímu rozvoji osobnosti. Smysluplné vztahy jsou tvořeny společně, uznáváním pravidel,
spolurozhodováním, otevřeností a komunikací.
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Realizace inkluzivního vzdělávání
Ze současných 500 žáků je asi patnáct procent žáků se sociálním znevýhodněním. Škola zařadila do svého vzdělávacího programu (viz výše „Smysluplná
škola“) přípravné kurzy pro děti, tzv. školu nanečisto. Kurzy probíhají jednu
hodinu týdně. Jejich smyslem je seznámit děti se školním prostředím, vybudovat
vstřícný postoj k učitelům a škole jako instituci a zejména pomoci dětem v prohlubování vědomostí a dovedností, které jsou předpokladem pro zvládnutí výuky
v prvním ročníku. S dětmi pracují učitelé prvního stupně, speciální pedagog
a logoped.
Ve škole pracuje speciální pedagog, jehož náplní práce je také individuální
výuka žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí a výuka dětí cizinců. Se speciálním pedagogem spolupracuje školní logoped, který se podílí na řečové nápravě
a rozvoji slovní zásoby.
Speciální pedagog rovněž pomáhá s vypracováním individuálního vzdělávacího plánu (IVP), který zahrnuje metody a formy práce s dítětem (včetně možnosti
částečné redukce učiva) a způsob jeho hodnocení. Zároveň stanovuje cíle, kterým
by se dítě (s ohledem na své možnosti) mělo přiblížit v určitém časovém rozmezí.
Učitelé procházejí metodickou přípravou k lepší individualizaci ve výuce.
Získávají dovednost analyzovat a tvořit úlohy různé náročnosti, čímž vytváří všem
dětem ve třídě podmínky vzdělávat se na své maximum. Díky tomu může každé
dítě zažít radost z úspěchu, neboť řeší úlohy adekvátní svým možnostem.
Škola spolupracuje s neziskovými organizacemi Slovo 21 a Člověk v tísni
na realizaci různých forem doučování. V odpoledních hodinách probíhá individuální domácí doučování, ve škole jsou organizována i skupinová doučování
a nepovinný předmět „Domácí příprava“, který se zaměřuje na pomoc žákům
s návykem na pravidelnou přípravu na vyučování.
Škola přijímá žáky ze základních škol praktických, kteří se zde dále vzdělávají podle individuálního vzdělávacího plánu. Nutnou podmínkou pro přijetí takového žáka je možnost jeho dalšího rozvoje a individuálního pokroku. Ve škole je
otevřen školní klub s odborným vedením. Klub nabízí volnočasové aktivity pro
všechny žáky od čtvrté do deváté třídy. Součástí náplně klubu jsou i odpolední
a víkendové akce.
Škola nabízí poradenské centrum pro rodiče a veřejnost přímo v budově
školy. V centru pracuje učitelka, logopedka a speciální pedagožka a jeho činnost
se zaměřuje na poradenskou činnost pro rodiče dětí, které jsou ve škole neúspěšné, či mají nějaké problémy. Po odkrytí problému realizuje centrum pro děti
nápravné hodiny nebo kurzy, nebo organizuje doučování.
Více informací najdete na:
www.zs-ln.cz
13
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Dobrá praxe II.
Podoby projektů na škole
ZŠ Marie Curie-Skłodowské, Jáchymov
Výchozí situace:
V roce 2005 si ZŠ Marie Curie-Skłodowské v Jáchymově nechala zpracovat analýzu školy
a lokality, ve které se nacházela. Z této analýzy vyplynuly následující závěry, které přivedly školu
k nutnosti změny:
1. Vysoká míra nezaměstnanosti rodičů.
2. Nízké vzdělanostní zázemí rodin – třetina rodičů nemá ukončené základní vzdělání,
pouze desetina rodičů má středoškolské vzdělání, rodiče s vysokoškolským vzděláním
v jednotkách procent.
3. Nezájem rodičů o spolupráci se školou – škola vnímána jako rizikový subjekt ohrožující
systém dávek.
4. Velký počet dětí, které nikdy nenavštěvovaly předškolní zařízení - vysoké procento
neúspěšných žáků již v prvním ročníku základní školy, velké množství neřešených logopedických vad.
5. Nízká úroveň zázemí školy – špatný stav budov, vybavení.
6. Nedostatečná úroveň kvalifikovanosti pedagogického kolektivu.
7. Nedostatečná úroveň systému zájmového vzdělávání.
Škola se proto rozhodla pro realizaci nových projektů, které by podpořily zvýšení rovného přístupu ke vzdělávání.

Škola začala realizovat projekt OPVK „Integrovaný vzdělávací systém města
Jáchymov – Mosty“. Ve spolupráci s městem došlo ke sloučení předškolních
zařízení a školy v jeden právní subjekt a následnému vybudování nového zázemí
pro činnost mateřské školy. Prvky inkluzivního vzdělávání byly implementovány
do školního vzdělávacího programu Mathesius.
Po počátečních problémech spojených s malou mírou informovanosti rodičů
škola otevřela přípravnou třídu. Od jejího zavedení v roce 2010 klesl počet
neúspěšných žáků na prvním stupni na polovinu, o tři roky později na prvním
stupni nepropadal ani jeden žák.
K odstranění problémů s logopedickými vadami žáků pomohl další projekt školy
v rámci opatření Karlovarského kraje v rámci OPVK „Transformace Základní
školy Marie Curie-Skłodowské a mateřské školy Jáchymov na školu inklu14
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zivního typu“. V rámci klíčové aktivity byly rodičům nabídnuty služby klinického
psychologa, speciálního pedagoga, logopeda a logopedických asistentek. Rodiče
už tak nemuseli se svými dětmi dojíždět za těmito službami do Ostrova, případně
Karlových Varů.
Zavedením systému logopedické péče se podařilo výrazně snížit počet dětí
s elementárními řečovými vadami. Ve školním roce 2011/2012 měly přes dvě třetiny
dětí v první třídě některou z logopedických poruch, o dva roky později se s podobným problémem potýkala již pouze pětina žáků v první třídě. K udržení systému
logopedické péče po ukončení projektu použilo vedení školy disponibilní finanční
zdroje z mimořádných grantů i zdroje z rozvojového programu na podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání a částečně zdroje z rozvojového programu MŠMT.
Škola začala díky rozvojovému programu MŠMT využívat službu asistentů
pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním. Díky těmto zdrojům získala
škola ve spolupráci s Karlovarským krajem čtyři asistentky pedagoga. Škola rovněž
zavedla institut asistentek pedagoga pro žáky se zdravotním znevýhodněním. Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a krajem se podařilo
získat tři asistentky.
Vedle aktivit školní družiny zahájily svou činnost zájmové aktivity divadelního
klubu, pěveckého sboru, netradičních výtvarných technik, keramické výroby, hry
na klavír, hry na kytaru, přírodovědecké kluby, klub DTP („desk top publishing“ –
tvorba webových stránek, digitálního publikování), redakční rada školního časopisu
a další. Zároveň byl otevřen školní klub, který od roku 2013 slouží žákům druhého
15
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stupně i žákům třetí až páté třídy, kteří nemají z kapacitních důvodů možnost
navštěvovat školní družinu. Školní klub ve spolupráci s neziskovou organizací Velký
Div postupně rozšiřuje nabídku svých aktivit.
V rámci projektu „Systém individuálního vzdělávání osob ve vyloučené lokalitě
Jáchymov“ byly rodičům nabízeny specializované semináře zaměřené
na řešení edukačních, výchovných a vztahových problémů, na oblast prevence sociálně patologických jevů a dalších problémů.
Škola aktivně podporuje vlastní tvorbu a práci žáků. Ve spolupráci s nadací
O2 žáci realizovali projekt Think Big. Díky dotaci 70 000 Kč vznikla školní galerie,
žáci získali povědomí o fundraisingu, řešili problémy s plánováním a administrací
projektu a přebrali zodpovědnost za realizaci investic. Tímto projektem se vytvořilo
i přímé propojení s absolventy, kteří mají zájem v galerii vystavovat a podílet se
na jejím chodu. Skupina žáků zároveň přebrala správu revitalizované zahrady
a naučné stezky. Další skupina žáků se ujala údržby prostor, ale také návrhů a realizace dílčích úprav.
Škola začala spolupracovat s Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV), Nadací Open Society Fund Praha (OSF), podílela se na realizaci
projektu ŠIKK – Školská inkluzivní koncepce Karlovarského kraje. Škola
spolupracuje s mnoha neziskovými organizacemi – Člověk v tísni, Kotec (v oblasti
prevence sociopatologických jevů), NT-Naturam (v oblasti podpory a rozvoje environmentální výchovy).
Více informací najdete na:
www.zsjachymov.cz/

16

Kombinované sociálně pedagogické intervence

Dobrá praxe III.
Využití asistentů pedagoga na škole
ZŠ a MŠ Josefa Václava Myslbeka, Ostrov
Výchozí situace:
Kolem roku 2005 se na vedení školy obrátili rodiče, že by do mateřské školy, která je součástí
ZŠ a MŠ Josefa Václava Myslbeka v Ostrově, rádi přihlásili dceru s dětskou mozkovou obrnou
a lehkým mentálním postižením. Vedení školy tehdy pružně zareagovalo, vyjednali jí asistenta
pedagoga a přijali ji, a jelikož byli rodiče spokojeni, přihlásili dceru i do prvního ročníku
na základní škole. Když žákyně navštěvovala první stupeň, problémy se téměř nevyskytovaly.
Dívku učila výborná paní učitelka, které pomáhala paní asistentka. Problémy nastaly později
a byly dvojího druhu.
Vzhledem k tomu, že škola byla dlouhou dobu jediné zařízení v okolí, které přijímalo ke vzdělávání žáky i s jiným zdravotním postižením, než jsou poruchy učení a chování, docházelo zde
ke kumulování těchto dětí. To bylo pro školu náročné z personálních i finančních důvodů. Učitelky zpočátku nebyly příliš nadšené, protože jim přijímání těchto dětí značně komplikovalo
práci. Problém rovněž nastal při přechodu žáků na druhý stupeň, kdy učitelé nevěděli, jak
s žáky pracovat a jak pracovat s asistentem, který je v hodinách přítomen. Někteří vyučující
nechtěli, nebo neuměli pracovat s individuálním vzdělávacím plánem. Škola se proto musela
naučit rovnoměrně využívat asistenty pedagoga.

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků bylo nutné zajistit kurzy,
na kterých se učitelé naučili pracovat v heterogenním třídním kolektivu. Škola rovněž úzce spolupracovala se speciálně pedagogickým centrem. Bylo nutné i velice
citlivě volit osoby asistentek, tak aby si rozuměly s učitelkami, které časem pochopily, že v osobě asistentky mají velkou oporu pro práci. Peníze na platy asistentů
zajišťoval Karlovarský kraj, který se snažil školu v jejím úsilí podporovat.
Díky projektu Klíč 2 (OPVK) byla prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zajištěna metodická pomoc vyučujícím. Na škole začali
působit speciální pedagogové, kteří pracovali s dětmi i učiteli, podporou bylo
i zavedení pozice školního psychologa a logopeda.
Škola navázala spolupráci s neziskovou organizací Rytmus, jejíž metodička nejdříve navštěvovala výuku ve třídách u předem vytipovaných žáků. Výuku
tito žáci víceméně zvládali, ale jelikož u nich byl stále přítomen asistent, docházelo
v některých případech v podstatě k sociálnímu vyloučení – spolužákům často
17
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vadila stálá přítomnost dospělé osoby a i podpořený žák začal někdy služby asistenta zneužívat. Metodička byla nejdříve přítomna při výuce jako pozorovatel, později hovořila s pedagogy, rodiči, asistenty a dětmi a snažili se najít nejlepší cestu,
jak děti se zdravotním postižením lépe začlenit a najít optimální formu individuálního
vzdělávacího plánu.
Škola postupně začala učit učitele, jak s dětmi s individuálním vzdělávacím plánem pracovat, jak je vtáhnout do výuky, jak skloubit možnosti žáka s učivem, které je ve třídě probíráno, aby příliš často nedocházelo k situacím, kdy se dítě
se zdravotním postižením spolu s asistentem věnují jiné problematice, než zbytek
třídy. Učitelé se rovněž naučili, jak správně využívat asistenty pedagoga, aby
byli skutečnými asistenty pedagoga a ne osobními asistenty žáka.
„V každém případě se jedná o dlouhodobou záležitost. Změnit myšlení lidí není
vůbec jednoduché a vyžaduje to velkou trpělivost. Často se postupuje opravdu jen
malými krůčky. Odměnou nám všem byl viditelný pokrok u všech dětí,“ dodává
zástupce ředitele Václav Hruška.
Více informací najdete na:
www.zsjvm.cz

Dobrá praxe IV.
Tvorba poradenského pracoviště a financování
inkluzivní školy
ZŠ Poběžovice
Výchozí situace:
ZŠ Poběžovice zahrnuje celkem 26 spádových obcí v ekonomicky nestabilním pohraničním
regionu, navštěvuje ji 250 žáků. Od roku 2008 byl nástupem nového vedení školy odstartován
cílený transformační proces, který měl vést ke zvýšení rovného přístupu ke vzdělání a podpoře
heterogenního třídního kolektivu. Jedním z pomocných nástrojů bylo i zřízení poradenského
pracoviště.

Školy se stále častěji setkávají s problémy vyplývajícími ze střetů rozdílných prostředí v rámci velmi křehkého školního klimatu. Inkluzivní vzdělávání chápe ředitel
18
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ZŠ Poběžovice Vladimír Foist jako způsob vedení školy v určitém stylu předpokládajícím zařazení všech dětí bez rozdílu do běžného školního života. „Inkluzivní
vzdělávání na naší škole praktikujeme už několik let. Je to otevřený a zcela flexibilní
proces. Dbáme na individuální výuku a podporu každého žáka podle jeho reálných
schopností a jeho odlišnosti od průměru. Segregace v naší praxi neexistuje, samo
zřejmostí je snaha dát všem dětem jistotu možnosti seberealizace a jistotu úspěš
nosti,“ vysvětluje ředitel školy.
Dlouhodobým cílem školy je přispět vzdělávacím programem ke stabilizaci
regionu a pomoci žákům objevovat nové možnosti seberealizace a potenciál prostředí. Škola se snaží o vytvoření komunity (žáci, pedagogové, zřizovatel, rodiče,
veřejnost, zaměstnanci školy, partneři), aby se všichni zúčastnění ztotožnili se
záměry školy a mohli podílet na jejich realizaci.
Principem inkluzivního vzdělávání je individuální přístup, který je bezesporu
náročnější na přípravu i organizaci, vyžaduje intenzivní spolupráci rodiny
i školy, pevné ekonomické zázemí i podporu zřizovatelů a poradenských pracovišť. Základním kamenem je však vnitřní motivace učitelů a jejich vlastní
pojetí výuky.
V roce 2008 škola zřídila školní klub, byl zaveden asistent pro žáky se speciálními
poruchami učení na poloviční úvazek, byly rozšířeny zájmové činnosti a zařazena
kurzová výuka. O rok později došlo k rozšíření práce asistenta na 0,8 úvazku, vznikl
zájmový klub pro nadané děti Albert. Škola rovněž vytvořila komunitní plán, který
odpovídal společné strategii se zřizovatelem. Na škole začal působit speciální
pedagog, externě škola začala spolupracovat s psychologem pedagogicko-psychologické poradny. V roce 2010 bylo dokončeno poradenského pracoviště, došlo
19
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k posílení činnosti asistentů na 2,5 úvazku včetně asistenta pro děti ze sociálně
znevýhodněného prostředí.
„Celý proces je velmi náročný z hlediska časových limitů stanovených pro práci
asistentů. Není jednoduché na školu našeho typu získat odborníka především
proto, že rozvojový program neznamená jistotu pracovního místa, které navíc není
finančně ohodnoceno způsobem odpovídajícím náročnosti práce. Pro vedení školy
z toho vyplývá nutnost podávání opakovaných žádostí a neustálé zdůvodňování
potřeb rozpočtovým a nadřízeným orgánům,“ říká ředitel Foist.
Problémem je i náročnost účetního systému v případě rozčlenění rozpočtu
do více středisek a účelových znaků. Také granty financují jen časově omezenou
epizodu školního života a je opět na vedení školy zajistit návaznost a udržitelnost
systému bez podpůrných prostředků. Zde hraje klíčovou roli vzdělávání pedagogů
a realizačního týmu stejně jako nutnost plánování dlouhodobých procesních kroků.
Ukončení jednoho grantu znamená mít připravené další návazné projekty a nepřerušit dotační řetěz. Pokud se podaří vedení školy vytvořit tým učitelů ochotných
předkládat a spravovat grantové záměry, je napůl vyhráno. Nezanedbatelnou motivací je možnost navýšení osobního příjmu učitele formou dohod pro práci
na projektech.

Jaké jsou výhody a nevýhody finančních zdrojů
Výhody

Nevýhody

Rozvojové
programy
MŠMT

relativně jednoduchá
administrace
dostupnost

časové limity
nejistota pro příští období

Granty EU –
OP VK,
ROP, MMR

výše finanční částky
možnost financovat i investiční
potřeby (pozn. granty nízkonákladové jsou relativně dostupnější
než projekty s vysokými náklady,
během posledních dvou let byl
díky těmto aktivitám posílen rozpočet školy o téměř sedm milionů
korun)

složitá administrace
vysoká pracovní náročnost
vysoké nároky na odbornost
a manažerské dovednosti

Projekt
Comenius

inspirace v zahraničí
pocit evropské sounáležitosti
ujištění, že „jdeme správným
směrem“
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Díky rozvojovým programům MŠMT a prostředkům z evropských fondů se podařilo během tří let vytvořit školní poradenské pracoviště a klub pro nadané děti
Albert. Toto zařízení poskytuje individuální péči téměř čtyřem desítkám dětí, provádí monitoring klimatu tříd a zajišťuje akutní péči při řešení problémů. „Jsem pře
svědčen, že pracoviště sehrálo jednu z klíčových úloh v probíhající transformaci.
Zcela zásadní se jeví možnost poskytnutí okamžité pomoci s řešením výchovných
i vzdělávacích problémů a díky preventivní, téměř privátní péči, se daří předcházet
i celé řadě patologických situací a problémů. Rozhodující vliv má individuální péče
a zesílení komunikace s rodinami ze sociálně slabého prostředí,“ říká Vladimír Foist.
Školního psychologa a speciálního pedagoga doplňují tři asistenti. Škola využívá
asistentů pedagoga pro realizaci vzdělávání žáků se zdravotním či sociálním znevýhodněním. Práce asistentů je řízena poradenským pracovištěm.
Individualizace výuky a zavádění inkluzivních principů do výuky se týká všech
pedagogů školy. Děti se speciálními poruchami učení jsou integrovány ve všech
ročnících a třídách. Čtyři dny v týdnu mají žáci možnost v odpoledních hodinách
využít pomoci asistentů i učitelů při přípravě na vyučování, při procvičování probraného učiva i při reedukaci.
Do procesu se zapojuje 29 pedagogických pracovníků, integrováno je v průměru 25 žáků a systém zahrnuje také práci s velkým počtem sociálně znevýhodněných žáků (cca třetina všech žáků).
Škola spolupracuje s neziskovými organizacemi Člověk v tísni, Liga lidských
práv, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání a Česká somatopedická
společnost.
Více informací najdete na:
www.zspobezovice.cz
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Dobrá praxe V.
Práce s pedagogickým sborem
v inkluzivní škole
ZŠ Trmice
Výchozí situace:
ZŠ Trmice se nachází v lokalitě s vysokou mírou sociálního vyloučení. Škola se zaměřuje především na problematiku vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Na začátku
zajímalo inkluzivní vzdělávání pouze několik pedagogů, k posílení školního klimatu bylo třeba
lépe pracovat s pedagogickým sborem.

„Chceme být školou, která je otevřena každému. Cílem je umět vzdělávat
všechny děti, které do naší školy přicházejí bez jakéhokoli výběru, ať už mají
speciální vzdělávací potřeby, zdravotní postižení, pocházejí ze sociálně znevý
hodněného prostředí, nebo jsou mimořádně nadané,“ říká ředitelka školy Marie
Gottfriedová.
V inkluzivním vzdělávání se děti přirozeně učí, osvojují si a získávají nejen
potřebné vědomosti a poznatky, ale také mnoho sociálních dovedností cenných
pro život. Mezi tyto dovednosti patří tolerance, ochota a schopnost navzájem si
pomáhat, respekt k druhému člověku, schopnost vnímat ho jako partnera,
schopnost poznat své silné a slabé stránky, umění komunikace, vedení diskuse
a mnoho dalších.
„Hlavní smysl vzdělávání na základní škole spatřujeme v tom, aby byly polo
ženy dobré a pevné základy pro další vzdělávání žáků a ti aby byli motivováni
pro celoživotní vzdělávání, které je předpokladem úspěšnosti v životě. K dosa
žení tohoto cíle je nutné, aby žáci do školy chodili rádi, aby ve škole nalézali
inspirativní a kreativní prostředí, aby pro ně škola byla místem, kde budou
objevovat své silné a slabé stránky a v návaznosti na toto poznání si vybrali
vhodný směr pro své další vzdělávání a profesní rozvoj,“ říká ředitelka školy.
A doplňuje: „Naším cílem je to, aby žák, který opouští Základní školu Trmice,
byl jak po stránce vědomostní, tak i po stránce lidské dobře připraven pro
další život.”
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Škola se orientuje především na tyto aspekty vzdělávání:
• Vytvoření optimálních podmínek pro vzdělávání každého žáka.
• Motivace žáka pro vzdělávání.
• Způsoby hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Celý pedagogický sbor se účastní seminářů a workshopů o inkluzivním vzdělávání,
do školy jsou zváni odborníci na danou problematiku a pedagogové si navzájem
předávají zkušenosti z praxe. „Vnímáme jako velmi podstatné, aby myšlenka a prin
cipy inkluzivního vzdělávání byly sdíleny všemi členy pedagogického sboru,“ dodává
ředitelka školy.
Významným partnerem školy se stala škola Babington z Leicesteru ve Velké Británii. „Škola Babington má v oblasti inkluzivního vzdělávání mnohaleté zkušenosti,
které jsou pro nás zároveň ujištěním, že jdeme správnou cestou, že inkluzivní vzdě
lávání přináší své ovoce a je životaschopným a úspěšným vzdělávacím modelem,”
říká ředitelka.

Proces zavádění inkluzivního vzdělávání je opřen o:
1. Diskuse s pedagogy, jejímž vyústěním bylo vytyčení jasné a všemi sdílené vize školy:
• Chceme být školou pro každého.
•
Chceme všem svým žákům poskytovat kvalitní vzdělávání a využívat takové metody
a formy práce, které jsou optimální pro každého konkrétního žáka.
2. Otevřenost a ochotu sdílet své zkušenosti v oblasti inkluzivního vzdělávání.
3. Nalezení partnerů, kteří budou škole oporou a s nimiž bude možné spolupracovat a navzájem se inspirovat.

Na začátku se musela škola potýkat s nedůvěrou pedagogů ke změně.
Nedůvěrou v to, že lze vzdělávat žáky inkluzivním způsobem, že není nutná
selekce, že téměř každého žáka lze vzdělávat na základní škole. Tento problém přitom nelze vyřešit ze dne na den. Pedagogové se musí oprostit
od zaběhnutých vzdělávacích stereotypů a otevřít se novým způsobům
a metodám vzdělávání. Nutným předpokladem změny je diskuse a zveřejňování příkladů dobré praxe.
Další překážkou byl způsob hodnocení žáků. Žáci byli původně hodnoceni podle toho, zda dosáhli či nedosáhli cíle, který je považován za standard;
nebylo hodnoceno úsilí a pokrok jednotlivých žáků. V současné době
chce škola zavést toto dvoustupňové hodnocení. Hledá se způsob, jak měřit
pokrok jednotlivých žáků a zahrnovat tuto skutečnost do jejich celkového
hodnocení. Škola se snaží klást důraz na slovní hodnocení žáků a klasifikační
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stupeň doplňovat slovním komentářem, který zohledňuje nikoli dosažení cíle,
ale pokrok a úsilí žáka.
Kromě nových pracovních porad pedagogů zaměřených na předávání
zkušeností a vzájemnou inspiraci (nápady, osvědčené výukové metody
a postupy, příklady dobré praxe), došlo na škole k zavedení nových prvků
do výuky, kdy si žáci navzájem předávají informace, navzájem se učí (hledají
informace u svých spolužáků, pracují ve skupinách).

Přínosy pro pedagogy ze spolupráce se školou Babington
ve Velké Británii:
• Vzájemná inspirace, nápady z pedagogické praxe.
• Filosofie učitele – pracovat s těmi dětmi, které jsou právě ve třídě, a v těch podmínkách, které
právě panují (nic neočekávat, neklást nereálné nároky).
• Šance dozvědět se, jak probíhá vzdělávání jinde, poznat jiný přístup ke vzdělávání (jiná východiska, jiné myšlení učitelů), rozvoj osobnosti (setkání se zajímavými osobnostmi – po osobní,
odborné i pedagogické stránce).
• Otevřenost a schopnost společně se bavit o různých pohledech na vzdělávání, schopnost
diskutovat o věcech, na něž panuje odlišný názor.

Škola považuje za jeden z pilířů úspěchu spolupráci s rodiči, pravidelně zve rodiče
do školy, především formou neoficiálních schůzek s třídními učiteli. Žákům nabízí
doučování, nebo s vybranou malou skupinkou pracuje asistent pedagoga. Objeví-li
se problém, jsou rodiče kontaktováni nejdříve telefonicky, přičemž nejdůležitější je
uklidnit rodiče a rozptýlit jejich obavy, že jsou zváni k úřednímu jednání a že se
nemusí bát, že je nikdo nebude nijak popotahovat. Pokud to nevyjde, obrací se
škola na asistenty pedagoga, kteří jdou do rodiny osobně. Pokud nevyjde ani tato
forma, napíše se dopis, ale až jako poslední varianta oslovení rodičů. „Důležité je,
aby rodiče pochopili, že s nimi jednáme jako s partnery a nedíváme se na ně spatra.
Neoficiální cesta komunikace je mnohem účinnější a lepší,“ uzavírá ředitelka
Gottfriedová.
Více informací najdete na:
www.zstrmice.cz
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Dobrá praxe VI.
Spolupráce mimoškolního klubu a základní školy
Klub Devítka a ZŠ Janáčkovo náměstí, Krnov
Výchozí situace:
V Krnově žije cca 600 sociálně vyloučených obyvatel. Velká část dětí z vyloučených lokalit
chodila do jedné základní školy (ZŠ Náměstí Míru), která postupně ztratila atraktivitu pro většinu
rodičů ve městě. Škola byla naplněná jen z jedné třetiny, a tedy pro město značně finančně
nákladná. Radnice v Krnově se tedy rozhodla v roce 2008 školu zrušit a děti byly rozděleny
do ostatních základních škol na základě nových spádových oblastí. Výhodou města Krnov
bylo, že díky jeho kompaktnímu charakteru bylo možné jednotlivé ulice v sociálně vyloučených
lokalitách rozdělit do základních škol tak, aby děti nebyly nuceny docházet příliš daleko.
Dohodnuté neformální pravidlo mezi městem a řediteli škol bylo, že v jedné třídě nebudou více
než tři žáci ze sociálně vyloučené lokality. Cílem bylo zabránit nejen segregaci škol, ale i v rámci
tříd.
Školy začaly spolupracovat s neziskovými organizacemi a hledaly způsoby, jak děti
na školní docházku lépe připravit. Jedním ze způsobů byla i intenzivní spolupráce školy se
školním klubem.

ZŠ na Janáčkově náměstí začala spolupracovat s nízkoprahovým volnočasovým
klubem Charity Zvídálek, který působí v sociálně vyloučené lokalitě na ulici Vrchlického 11. V lednu 2010 vznikl i Klub Devítka na ulici Vrchlického 9, kde pracují
dva učitelé (plný a poloviční úvazek) a terénní pracovnice (poloviční úvazek). Průběžná návštěvnost klubu se pohybuje kolem dvaceti dětí denně, zapsáno je asi
čtyřicet dětí. Výhodou klubu je, že ačkoli je jeho hlavní náplní doučování, funguje
částečně i v době letních prázdnin, byť v odlehčeném režimu, kdy mají děti větší
prostor na hraní.
Děti, které klub navštěvují, začaly dělat výrazné pokroky ve škole. Vzdělávací
potřeby dětí jsou zde adresovány nejen na úrovni doučování, terénní pracovnice
například pomáhá rodičům zajistit, aby na začátku školního roku měly jejich děti
zaplacené školní pomůcky: „Peníze jdou z dávek mimořádné okamžité pomoci rov
nou na školy, pro děti na pomůcky. Je to malý zázrak, díky tomu děti mají v červnu
pomůcky na září zaplacené.“ Lepší vybavenost a připravenost dětí vede také k tomu,
že mají ve škole méně absencí: „Ví, že jsou dobře připraveny, a tak jdou do školy bez
obavy z neúspěchu. Naše děti jsou teď mezi průměrem, dříve byly podprůměr.“
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Klub Devítka je rodiči primárně vnímán jako romský klub. Naprostá většina dětí
(byť ne všechny), které do něj dochází, jsou Romové. To mnohé (převážně neromské) rodiče odrazovalo od toho, aby tam posílali své děti. Proto byl přímo na ZŠ
Janáčkovo náměstí zřízen obdobný Klub Pětka, kam dochází i více neromských
dětí (spolu s romskými dětmi, které nebydlí v sociálně vyloučené lokalitě v ulici
Vrchlického).
Ředitel ZŠ na Janáčkově náměstí Karel Handlíř se domnívá, že za dobu více než
tříletého fungování klubu došlo jak ke změně v postoji rodičů, tak i ve vztahu
zástupců školy vůči obyvatelům sociálně vyloučené lokality. „Když terénní
pracovnice přijde pro Pepíčka, aby šel do Devítky, nedívají se na ni rodiče tak zle,
protože ví, kam syna posílají. Dnes už nemusíme dělat osvětu. Místní lidé si uvědo
mují, že to děláme pro jejich děti, a berou nás,“ dodává Karel Handlíř.
Klub Devítka vznikl v roce 2010 ve spolupráci s organizací Reintegra díky projektu OPVK „Vytvoření a ověření programu podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ v lokalitě Vrchlického 9. Klub funguje v bytě 2+1, který je vybaven
koupelnou, kanceláří a dvěma učebnami vybavenými nábytkem, tabulemi a pěti
notebooky s připojením na internet.
Klub má dva stálé zaměstnance a je propojen se školou. Je zde zaměstnán
jeden pedagog na plný úvazek, jehož základní pracovní náplní je zajistit kvalitní přípravu žáků tzv. na objednávku jednotlivých učitelů. Komunikace
mezi učiteli školy a pracovníkem klubu je především elektronická (e-mail a elektronické karty). Pravidelná komunikace mezi klubem a školou je nezbytná pro
fungování systému.
Učitel ve škole zjistí úroveň aktuálních znalostí a dovedností žáka, naplánuje
postupné kroky k zajištění minimální úrovně. S těmito kroky seznámí pracovníka
klubu, v případě mladších žáků upozorňuje na nedostatky, které je potřeba rychle
procvičit, v případě starších žáků zadává speciální úkoly, které vedou ke zvládnutí
základního učiva. Pracovník klubu pak do karty zanáší výsledky své práce a žákův
posun. Učitel tak může v zájmu motivace vyzkoušet žáka i z učiva, které už zvládl,
a pochválit jej za práci v klubu.
Dalším zaměstnancem je terénní pracovník, který pracuje na poloviční úvazek. Jeho pracovní náplní je na objednávku školy komunikovat s rodinami
a ve spolupráci s nimi zajistit pravidelnou docházku dětí do školy a v odpoledních
hodinách do klubu. Terénní pracovník řeší problémové situace, pedagogové
se s ním mohou spojit e-mailem či telefonicky. Dále zajišťuje pravidelná motivační setkání učitelů s rodiči v klubu, která se konají jednou za pololetí. Profesní kvalifikací terénního pracovníka je speciální pedagogika, výrazně tak
napomáhá k zavádění speciálně pedagogických forem práce v klubu a diagnostice potřeb žáků. Jelikož velkým problémem je nepřipravenost žáků na povinnou
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školní docházku, organizuje dvakrát týdně v dopoledních hodinách terénní pracovník činnosti s předškoláky a jejich matkami.
Systém doplňuje asistent pedagoga pro sociálně znevýhodněné žáky,
který pracuje ve škole na celý úvazek. Je financován z prostředků rozvojového
programu MŠMT ČR. Asistent pracuje podle předem daného rozvrhu, který je
vytvořen na základě požadavků učitelů. Dochází na vybrané hodiny a individuálně
nebo skupinově pracuje s vybranými žáky na základě potřeb a úkolů, které mu
zadává přímo pedagog.
V neposlední řadě je nezbytným prvkem spolupráce učitel. Diagnostikuje vzdělávací problémy a nedostatky a zadává pracovníkům klubu i asistentovi pedagoga
nápravné kroky a úkoly. Kontroluje plnění úkolů, posun žáka a v případě problému
kontaktuje přímo nebo skrze terénního pracovníka rodiče. Využívá při vzdělávání
poznatků pracovníků klubu a asistenta pedagoga s cílem motivovat žáka k co největšímu pracovnímu úsilí a maximálnímu osobnímu růstu.
Škola (s výjimkou prvních tříd) využívá elektronickou žákovskou knížku, která
nejenom nahrazuje klasickou žákovskou knížku, ale slouží také k zápisu domácích
úkolů, přehledů financí, omluvě absence či předávání důležitých informací učitele
rodičům, ale i naopak. Klub je v tomto ohledu velkým pomocníkem v rodinách,
ve kterých chybí počítač či připojení na internet.
Podle pedagogů jsou studijní výsledky žáků výrazně lepší, když docházejí
pravidelně do klubu. Tento systém oceňují jako přínosný pro kvalitu své práce.
Celkem 15 pedagogů je v kontaktu s klubem minimálně jednou týdně, čtyři pedagogové skoro každý den a devět pedagogů alespoň jednou měsíčně. Celkem 22
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pedagogů chce zachovat systém ve stávající podobě a 13 by jeho činnost ještě
rozšířila. Systém pozitivně hodnotí učitelé prvního i druhého stupně.
Nejlepších výsledků bylo dosaženo u dětí, které podporu nejvíce využívají
na prvním stupni. Zde se většina dětí pohybuje v požadované minimální úrovni
znalostí a dovedností, někteří žáci dosáhli i průměru nebo nadprůměru. Výrazně
klesl počet žáků, kteří opakují ročník, nebo kteří se k opravným zkouškám dostaví
nepřipravení. Dalším velkým přínosem bylo využití systému při integraci žáků, kteří
se po delší době vrátili z ciziny. Na druhém stupni se zlepšil prospěch žáků,
snížil se počet opakujících žáků a zvýšila se připravenost žáků na opravné
zkoušky. Výrazný pokles škola zaznamenala u průměrné absence sociálně znevýhodněných žáků ze 154 hodin za pololetí (2010) na 69 hodin (2012).
Ve všech ročnících je jednou týdně dělená hodina matematiky a jazyka českého, která je věnovaná specifické práci dle individuálních potřeb žáků s ohledem
na speciální vzdělávací potřeby a specifické poruchy učení. V rámci těchto skupin
jsou žáci děleni dle aktuální úrovně zvládnutí učiva na tři až čtyři skupiny tak, aby
mohli zvlášť talentovanější žáci výrazně rozvinout probírané učivo, průměrní žáci
učivo upevnit a zopakovat a žáci s různými handicapy utvrdit, nebo se vrátit k základům nutným pro další postup.
„Díky klubu se snížil počet kázeňských problémů. Ve škole je bezpečno a ve tří
dách se dá bez problému vyučovat,“ říká ředitel školy Karel Handlíř. Na základě
přínosů tohoto systému škola pilotuje doučovací klub přímo ve škole.
Více informací najdete na:
moje-devitka.blogspot.cz/, zs5krnov.cz/skola/
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Dobrá praxe VII.
Slučování škol
Sokolov
Výchozí situace
V Sokolově žije cca 1000 obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách, většina dětí z lokalit
navštěvovala ZŠ Sokolovská, i když měly spádovou školu jinde. Údajně zde docházelo k tomu,
že ředitelé ostatních sokolovských škol odmítali přijímat romské žáky s tím, že jejich škola je
naplněná. ZŠ Sokolovská o sobě začala tvrdit, že jako jediná v Karlovarském kraji poskytuje
komplexní vzdělávání pro žáky se sociálním znevýhodněním, selhávala ale např. v prevenci
záškoláctví, kdy byl průměrný počet zameškaných a omluvených hodin na žáka třikrát vyšší
než průměr. V souvislosti s úbytkem žáků se v Sokolově o zrušení jedné školy mluvilo dlouhodobě. Sedm sokolovských škol mělo kapacitu 4 550 míst, obsazených však bylo v roce 2011
jen 2 720. Před rozhodnutím nechala radnice vypracovat rozsáhlou zprávu o stavu škol
v Sokolově a ze zprávy vyšly různé možnosti optimalizace v oblasti základního školství. ZŠ
Sokolovská byla zrušena v březnu 2011, byly upraveny spádové oblasti a žáci odešli do jiných
škol od školního roku 2012/13.

Na začátku byla zpracována podrobná analýza současného stavu školské sítě
na území města, ve které byly uvedeny tyto faktory:
• Současné demografické ukazatele města, věková struktura a předpokládaný
vývoj.
• Statistické údaje o základním školství – vývoj počtu žáků, kapacita, kvalifikovanost učitelů, věk, cizinci apod.
• Druhy škol a jejich profilace.
• Školní stravování, školní družiny, zájmové kroužky.
• Dojíždějící žáci a školské spádové obvody – mapa.
• Financování škol – nákladovost, energie, další zdroje – úplaty, doplňková činnost,
fondy EU.
• Investiční činnost – realizované opravy, předpokládané opravy, plány revitalizace.
• Naplněnost škol a model vývoje počtu žáků – volné kapacity, odborné učebny,
model vývoje v konkrétní lokalitě.
• Optimalizační kroky a varianty řešení – problematika škol – efektivita, dostupnost,
prostorové rozmístění, integrace, varianty řešení.
• Doporučení – výstupy expertních skupin.
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Závěrečné rozhodnutí bylo provedeno na základě jednání expertního týmu,
vedení města, školské komise, porady ředitelů, rady města a zastupitelstva města.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), připouští následující varianty při zániku školské
právnické osoby: § 126 Zrušení a zánik školské právnické osoby, § 127 Rozdělení,
sloučení a splynutí školské právnické osoby.
„Sokolov se z mnoha vypracovaných variant s přihlédnutím k pedagogickým, hy
gienickým, organizačním a kapacitním podmínkám konkrétních škol rozhodl realizo
vat sloučení tří základních škol najednou, přičemž jedna ze ZŠ byla zcela zrušena a její
vybavení bylo převedeno na nástupnickou organizaci. Ve zrušené škole se z 90 %
vzdělávali žáci se sociálním znevýhodněním,“ uvádí Světlana Sojková, tehdejší
vedoucí školského odboru sokolovské radnice.

Argumenty pro zrušení celé základní školy byly následující:
• Škola měla nejméně žáků ze všech sokolovských škol.
• Integrace žáků se sociálním znevýhodněním do běžného vzdělávacího proudu jiné školy.
• Přesunem celé ZŠ Sokolovské na nástupnickou organizaci mohlo dojít k přesunu celých
třídních kolektivů, učebních pomůcek, školních učebnic apod.
• Doplnění kvalifikovaných pedagogů do sboru nástupnické organizace.
• Snížení výdajů města o část provozního příspěvku na určenou ZŠ.
• Úspora finančních prostředků nutných k provedení oprav a investic.
• Zefektivnění využití kapacit škol.
• Možné příjmy do rozpočtu města za prodej nebo pronájem budovy školy, uvolnění všech
objektů najednou.

Původně bylo v plánu přesunout kompletní první stupeň na ZŠ Běžecká a druhý
stupeň na ZŠ v ulici Boženy Němcové. Tento plán ale mohl zopakovat postup ze ZŠ
Sokolovská, kdy by se rodiče začali oběma školám cíleně vyhýbat. V roce 2011
začala v Sokolově působit Agentura pro sociální začleňování, která doporučila
upravit spádovost v sociálně vyloučených lokalitách. Byla sestavena pracovní
skupina ředitelů škol, zástupců městského úřadu, Agentury pro sociální začleňování, zástupců odborné veřejnosti a rodičů. Byla reformována spádovost v sociálně vyloučené lokalitě Nádražní, aby děti chodily na obě dostupné školy
a nevznikala zde vyloučená škola. Zároveň se vše dopředu komunikovalo
s rodiči, byli zapojeni do návrhu řešení. Žáci byli podpořeni v začlenění do hlavního vzdělávacího proudu prostřednictvím asistentů pedagoga a projektem OPVK,
který podporoval zřízení pozice speciálních pedagogů a školních psychologů
na školách.
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Rovněž bylo nutné primárně posílit mateřské školy a připravit je na vstup dětí
ze sociálně vyloučených lokalit. To znamená odstranění diskriminačních kritérií typu zaměstnání matky dítěte nebo nepřítomnost dalšího dítěte
v domácnosti, se kterým je matka doma, proplácení poplatků za docházku
odpuštěných dětem ze sociálně vyloučených lokalit městem, zavedení
standardní dávky v hmotné nouzi určené na stravné v MŠ a s využitím institutu
zvláštního příjemce jejich proplácení přímo MŠ.
Přípravné ročníky jsou až druhá volba (méně efektivní), nicméně je nutné je
vytvořit na vícero školách, aby nedošlo ke kumulaci vyloučených dětí v jedné škole.
Po uzavření školy nastoupilo do ostatních základních škol celkem 103 dětí (dalších
20 dětí bylo v zahraničí). Ne všechny děti byly sociálně vyloučené a potřebovaly
speciální asistenci.

Opatření, která provedla škola, očekávající příchod nových žáků
ze zrušené školy:
1. informativní schůzka na začátku školního roku s rodiči nově příchozích žáků,
2. úprava a sjednocení pravidel školního řádu, sjednocení neomluvené absence s ostatními
školami,
3. využití asistentů prevence kriminality MP,
4. nehodnocení na vysvědčení,
5. posílení dohledu na chodbách,
6. školní psycholog,
7. zřízení nových zájmových kroužků.

Z ušetřených peněz (zhruba 2,5 milionu korun) na provoz školní budovy se posílila
podpůrná opatření pro úspěšné začleňování žáků do škol.
Více informací najdete na:
www.sokolov.cz/
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Dobrá praxe VIII.
Role obce a komunity
Obec Obrnice
Výchozí situace:
V Obrnicích žije cca 2 500 obyvatel, necelou polovinu tvoří Romové. Podle Vladimíra Šimana,
ředitele základní školy v Obrnicích, je počet sociálně znevýhodněných dětí na škole asi 40 %.
Vzděláváním a volnočasovými aktivitami dětí a mládeže se kromě základní a mateřské školy
dříve téměř nikdo nezabýval.
V obci nebyly žádné strategie, které by se zaměřily na podporu vzdělávání, žádné programy,
ani sociální služby, které by pomáhaly rodinám při přípravě jejich dětí předškolního věku. Kapacita mateřské školy nebyla plně využívána, přestože zastupitelstvo obce schválilo zrušení plateb za docházku. V mateřské škole neprobíhaly žádné projekty či programy, které by se
zaměřily především na děti se sociálním znevýhodněním.
Největším problémem bylo podle starostky Drahomíry Miklošové přesvědčit zastupitele obce
o nutnosti řešit uvedenou problematiku společně, bez ohledu na politickou příslušnost jednotlivých zastupitelů; získat pro spolupráci všechny zástupce zainteresovaných subjektů ke společnému postupu při realizaci navrhovaných opatření a hlavně jejich zapojení do dotačních
programů, ze kterých bylo možné získat finanční prostředky na realizaci vytčených cílů. Problémem byla i administrativní náročnost při zpracovávání projektů a žádostí o dotace z programů
určených na řešení integrace a vzdělávání. „Museli jsme přesvědčit veřejnost, že navrhovaná
řešení nejsou jen ve prospěch sociálně znevýhodněných, ale nás všech,“ dodává starostka
Drahomíra Miklošová.

Aktivita se zaměřením na práci se sociálně znevýhodněnými žáky byla zahájena
na základní škole pod vedením ředitele Vladimíra Šimana. Na škole začal působit
asistent pedagoga. Za jeho účasti a podpory vedení školy se začaly realizovat
projekty zaměřené na prevenci kriminality, drog a sociálně patologických jevů,
přednášky na téma romská historie a kultura, či volnočasové aktivity. Vedení školy
začalo sledovat vyhlašované dotační programy, především v gesci MŠMT, se
zaměřením na podporu motivace a vzdělávání romských dětí.
V roce 2008 zahájilo činnost v obci Komunitní centrum Duhovka. Práce centra spočívá v organizování volnočasových aktivit pro děti školního věku, ale také
v pomoci s přípravou do školy a doučování. Činnost centra je prováděna v pronajatém prostoru v objektu ve vlastnictví TJ Sokol Obrnice.
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Obec začala provozovat Integrované centrum volnočasových aktivit, které
vzniklo rekonstrukcí stávajícího objektu staré školy, a dále pak TJ Sokol Obrnice
a Sbor dobrovolných hasičů. „Největším přínosem je zatím poznání, že pro
blémy v této oblasti jsou řešitelné. Nejvíce si cením velké aktivity celého pedagogic
kého sboru, a to jak na základní škole, tak i v mateřské škole,“ říká starostka
Miklošová a dodává, že významnou pomocí bylo zapojení neziskových organizací.
Obec zřídila Obrnické centrum sociálních služeb, které od roku 2013 poskytuje sociální služby v nízkoprahovém centru pro mládež a sociálně-aktivizační
službu pro rodiny s malými dětmi.
„Často od kolegyň z jiných školek slýchám, že inkluze nejde, nebo mají o inkluziv
ním vzdělávání velmi zkreslené představy. Důležité pro mě bylo vydržet prvotní tlak
předsudků z obou stran. A také bylo stěžejní vybudovat si důvěru, což se podařilo,
když se rodiče přesvědčili, že neděláme mezi dětmi rozdíly,“ podotýká ředitelka
Mateřské školy Obrnice, Vladimíra Šustková. Upozorňuje také, že na velmi dobré
úrovni je i spolupráce s obcí. Rodiče často dítě k zápisu nepřivedou, ale když
za nimi pošle obec terénního pracovníka, do školky se nakonec přihlásí.
Za posledních pět let se situace v Obrnicích významně zlepšila, přičemž vedení
obce se snaží aktivně řešit problematiku sociálně vyloučených lokalit. S ohledem
na velikost obce zde působí poměrně značný počet sociálních služeb a zařízení.
Obec aktivně spolupracuje s dalšími aktéry sociální integrace a je v úzké spolupráci
s Agenturou pro sociální začleňování.
Více informací najdete na:
www.ouobrnice.cz
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Dobrá praxe IX.
Školská inkluzivní koncepce kraje
Karlovarský kraj
Výchozí situace:
V Karlovarském kraji je 31 vyloučených lokalit, v nichž žije přibližně sedm tisíc lidí. V roce
2011 byl zpracován „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje (DZ KK) 2012-2016“, který se kromě jiných oblastí vzdělávání zabýval i oblastí
rovných příležitostí a vzděláváním dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Podle DZ KK bude kraj v průběhu následujících let podporovat opatření ke zvýšení
účasti dětí a žáků se sociálním znevýhodněním ve vzdělávání a připravenost škol na tuto
formu vzdělávání.

„V té době se v některých regionech ČR objevilo mezi obyvateli české většiny
a romské menšiny značné sociální napětí. A protože vyšší územní samosprávné
celky mají stanoveny určité zákonné povinnosti, například tu, že kraj je povinen
pečovat o všestranný rozvoj svého území a v souvislosti s tím podporovat posilování
sociální a kulturní soudržnosti, vnímali představitelé kraje i odbor školství potřebu
podporovat rovné příležitosti ve vzdělávání a posilovat sociální soudržnost pro
střednictvím společného vzdělávání pro všechny,“ vysvětluje Eva Maršíková
z odboru školství KÚ Karlovarského kraje.
Počátkem roku 2012 byl kraj osloven Nadací Open Society Fund Praha a vyzván
k možné spolupráci v oblasti školské inkluzivní strategie. Tuto nabídku Karlovarský
kraj využil a odbor školství se zapojil do projektu „Školní inkluzivní koncepce kraje“,
jehož cílem byla příprava strategie rozvoje inkluzivního vzdělávání a zvyšování kompetencí pedagogů.

Aktivity projektu Školní inkluzivní koncepce kraje:
• výměna informací a sdílení zkušeností se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami,
• diskuze o možnostech rozvoje inkluzivního vzdělávání,
•
vytvoření pracovní skupiny pro přípravu strategie rozvoje společného vzdělávání pro
všechny,

34

Kombinované sociálně pedagogické intervence

• analýza potřeb žáků, rodičů, učitelů a ředitelů škol v regionu,
•
hledání řešení aktuálních problémů v oblasti vzdělávání žáků se speciálními potřebami
v regionu,
• seznámení s realizací inkluzivního vzdělávání ve vybraných zemích EU,
• seznámení s praktickými možnostmi realizace inkluzivního vzdělávání v podmínkách českého
školství,
• nastavení procesů komunikace a spolupráce v rámci stálé pracovní skupiny pro inkluzivní
vzdělávání,
• vytvoření strategie rozvoje inkluzivního vzdělávání v kraji na základě výstupů z analýzy potřeb
a příkladů dobré praxe,
• podpora činnosti stálé pracovní skupiny pro rozvoj inkluzivního vzdělávání,
• podpora započetí implementace strategie formou konzultační a metodické činnosti,
• iniciování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání dle
potřeb regionu.

Na jaře 2013 byla zpracována analýza stavu a potřeb podpory inkluzivního vzdělávání v Karlovarském kraji, ze které vznikla inkluzivní koncepce kraje „Škola
pro všechny“, jejíž navržená opatření byla doporučena k realizaci v letech 2014 až
2016. Do aktivit a přípravy uvedené koncepce byli zapojeni ředitelé různých typů
škol, pracovnice pedagogicko-psychologických poraden, úřednice ze školských
odborů jak na městské, tak na krajské úrovni, Česká školní inspekce, odborníci
z akademické sféry, zástupci nevládních organizací a rodičů znevýhodněných dětí.
Tito aktéři založili pracovní skupinu k inkluzivní koncepci kraje a definovali vizi vzdě-
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lávání Karlovarského kraje: „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.“

Dále byly definovány silné stránky v oblasti primárního vzdělávání
v Karlovarském kraji:
1. Zřizovatelé ZŠ podporují inkluzivní vzdělávání
V kraji existovaly příklady dobré praxe v oblasti podpory rozvoje inkluzivního vzdělávání ze strany zřizovatelů základních škol. Některé obce v regionu si stanovily
kvalitní otevřené vzdělávání jako prioritu a rozvoj inkluzivního vzdělávání cíleně podporovaly (např. poskytováním finančních prostředků na zajištění služeb speciálního
pedagoga či psychologa).

2. ZŠ s rozvinutým inkluzivním přístupem
V kraji existovaly školy hlavního vzdělávacího proudu s rozvinutým inkluzivním přístupem ke vzdělávání žáků a komunitním způsobem práce, které byly ochotné své
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zkušenosti (se vzděláváním žáků s různou mírou vzdělávacích potřeb, prací s třídním a školním klimatem, komunikací s rodinami žáků apod.) sdílet s dalšími školami
v regionu.

3. Spolupráce ZŠ a MŠ
V kraji existovaly příklady dobré praxe spolupráce mateřské a základní školy
v oblasti předávání informací mezi učiteli obou institucí o dětech nastupujících
k plnění povinné školní docházky. Učitelé MŠ předávali v době zápisů podstatné informace o dětech (jejich předpokládaném vzdělávacím potenciálu,
povaze, silných a slabých stránkách, zájmech), což učitelům ZŠ výrazně
usnadňovalo pedagogickou diagnostiku a přípravu na vzdělávání konkrétních
žáků.

4. Učitelé jsou otevřeni dalšímu vzdělávání
Téměř 90 % z celkového počtu oslovených škol, které doposud nepracovaly s heterogenní skupinou žáků, bylo otevřeno dalšímu vzdělávání v oblasti individualizace
a diferenciace výuky a práce s třídním klimatem za předpokladu, že takové vzdělávání bude připraveno pro konkrétní potřeby školy a jeho financování bude zajištěno
jiným subjektem.
Z šetření dále vyplynulo, že 68 % žáků s tělesným či smyslovým postižením
bylo individuálně integrováno v běžných třídách základních škol.
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Dále byly definovány i klíčové problémy a slabé stránky v primárním
vzdělávání:
1. Raná a včasná péče
Služba rané péče nebyla v Karlovarském kraji zajištěna zcela dostatečně (existovalo pouze jedno středisko rané péče se dvěma sociálními pracovníky). Spolupráce odborů školství a sociálních věcí krajského úřadu v oblasti rané péče nebyla
dostačující. Bylo třeba zahrnout sociálně aktivizační služby, terénní práci a kvalitní
vzdělávání pro rodiny s dětmi se sociálním znevýhodněním.

2. N
 ízká míra začlenění dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami do MŠ
V porovnání s jinými kraji měl Karlovarský kraj nízký podíl dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami v předškolním vzdělávání. Tato skutečnost mohla být
ovlivněna nedostatečnou otevřeností mateřských škol, absencí včasné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (které jsou dětem diagnostikovány
až v segmentu základního školství ) či finančními důvody. Vzdělávání dětí se
sociálním znevýhodněním v mateřské škole je přitom nejúčinnější prevencí
jejich budoucího školního neúspěchu a odchodu mimo hlavní vzdělávací
proud, či předčasného ukončení vzdělávání. Odsunutí řešení problémů spoje-
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ných se vzděláváním těchto dětí do období docházky na ZŠ vyžaduje mnohem vyšší finanční investice i nasazení pedagogů. Podobně je i včasná
identifikace speciálních vzdělávacích potřeb dětí realizovaná v době, kdy je
intervence nejúčinnější (v předškolním věku), významným nástrojem prevence
školního neúspěchu.

3. Selhávání prevence vyřazení ze ZŠ
Ve školách hlavního vzdělávacího proudu selhávala preventivní opatření, která
mohla zabránit vyřazení žáka ze školy. Až na výjimky nebyla realizována opatření
k předcházení dalšího prohlubování žákových obtíží. Místo toho se přistupovalo
k řešením až v krajní situaci, kdy žák trvale zažíval neúspěch nebo odmítnutí
kolektivem.

4. Nízká informovanost učitelů
Šetření odhalilo nízkou informovanost ředitelů škol a zejména učitelů o možnostech
podpory ze strany školského poradenského zařízení (že každá škola má přiděleného psychologa a speciálního pedagoga ve školském poradenském zařízení,
na které se mohou obrátit).

5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
Systém DVPP byl pro pedagogy nevyhovující z hlediska obsahu informací i formy,
neboť nedostatečně reagoval na konkrétní potřeby škol. Chyběla nabídka vzdělávání zaměřená na pedagogickou diagnostiku a práci s heterogenní skupinou (diferenciaci a individualizaci ve výuce, práci s třídním klimatem) a komunikaci s rodiči
žáků. Učitelům dále chybělo metodické vedení, jak znalosti ze seminářů převádět
do praxe.

6. Návaznost v segmentu středních škol
Chyběla návaznost v podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v segmentu středního vzdělávání. Chybělo také propojení základních škol a poskytovatelů sociálních služeb, neziskových organizací. Podpora středoškolského vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je významným preventivním opatřením
snižujícím riziko jejich budoucí dlouhodobé nezaměstnanosti.

7. Individuální vzdělávací plány (IVP)
Práce s IVP na základních školách nebyla dostatečně provázána, neexistovala
dostatečná spolupráce pedagogicko-psychologických poraden, školy a rodičů při
diagnostice dítěte a dále při tvorbě a realizaci IVP. Nedocházelo ani k průběžným
revizím IVP ze strany poradenského zařízení a učitelů.
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8. Nejasná role asistenta pedagoga
Pedagogičtí pracovníci a management škol neznali kompetence a zákonný obsah
role asistenta pedagoga (svou roli často neznali ani samotní asistenti pedagoga).

9. Spolupráce školy s rodinou
Komunikace pedagogů s rodinami žáků byla ve většině škol nedostatečná. Chyběla také spolupráce mezi učiteli zajišťujícími reedukaci žáka a rodiči žáka. Přítomnost rodičů na reedukačních aktivitách a jejich zaškolení v reedukaci přitom výrazně
zvyšuje její efektivitu.

Definovány byly rovněž i příležitosti k rozvoji inkluzivního vzdělávání
v Karlovarském kraji:
1. Počet žáků ve třídě
Průměrná naplněnost tříd základních škol byla v porovnání s jinými kraji relativně
nízká. Průměrný počet žáků ve třídě v běžné škole nebyl vyšší než 22 žáků, tohoto
počtu přitom nedosahovala ani polovina tříd běžných základních škol v kraji. Polovina tříd samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením na běžných
základních školách čítala deset a méně žáků.

2. Finanční zajištění
Druhým nejčastěji uváděným důvodem neochoty škol k větší otevřenosti vzdělávání
žáků se zdravotním postižením byla potřeba navýšení finančních prostředků
poskytnutých škole. Z uváděných zkušeností zejména malých škol (s kapacitou
100 a méně žáků) lze ale usuzovat, že právě individuální integrace žáků se zdravotním postižením může být pro školu významným ekonomickým přínosem, neboť
škola obdrží na žáka se zdravotním postižením finanční prostředky navýšené o příplatek k normativu, který je odvozen od druhu a stupně postižení a může činit až
1,5 násobek základního normativu na žáka (uvedená výše násobku se týká např.
těžkého tělesného postižení či autismu).
Koncepce byla přijata na podzim roku 2013, v současné době se jednotliví aktéři
snaží o její naplnění. Nadace Open Society Fund Praha rovněž o podobné spolupráci jedná i v dalších krajích. S podporou radních obou krajů se oslovují i vhodní
partneři pro vytvoření pracovní skupiny.
Více informací najdete na:
www.osf.cz/vzdelavani-a-mladi-lide/skolska-inkluzivni-koncepce-kraje-sikk-2
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Dobrá praxe X.
Školní asistent jako prostředník mezi rodinou
a školou
Nezisková organizace „Nová škola“, Středočeský kraj
Výchozí situace:
Práce asistentů pedagoga není standardizována, ani nijak systematicky zastřešena, proto
nezisková organizace Nová škola realizovala v roce 2013 projekt, který byl zaměřen
na podporu a rozvoj práce asistentů pedagoga a představení nové pozice „školní
asistent“.

Nová škola realizovala v období 2013–2014 projekt „Školní asistent – nástroj
upevňující rovné příležitosti dětí a žáků“, v rámci kterého působili školní asistenti
na základních školách ve Středočeském kraji. Cílem práce školních asistentů
byla podpora pedagogů ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním i navázání lepší spolupráce s rodinami žáků. Pedagogové spolupracujících škol v projektu absolvovali několik kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
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zaměřených na spolupráci v tandemu asistent-učitel i na specifika práce se žáky
se sociálním znevýhodněním a komunikace s rodiči těchto žáků.
Na základě zkušeností s prací asistentů byla vytvořena metodika pro práci
asistentů pedagoga působících ve školách s vyšším počtem sociálně znevýhodněných žáků. Rovněž byl vytvořen web specializující se na teorii i praxi asistentů
pedagoga.
www.asistentpedagoga.cz

Od asistentů pedagoga se školní asistenti lišili zejména tím, že kladli větší důraz
na spolupráci s rodinami žáků, propojení školy a rodiny; aktivity zaměřené
na podporu sociálně znevýhodněných žáků (doučování, aktivity volného času)
realizovali i v době školních prázdnin, čímž byla zajištěna určitá kontinuita
ve vzdělávání žáků i ve spolupráci s jejich rodinami.

Aktivity školních asistentů byly následující:
1. individuální i skupinová podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v průběhu
školního vyučování;
2. individuální i skupinová podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školní
vyučování, formou doučování v prostorách školy i v domácím prostředí žáků;
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3. širší podpora učitele v jeho přímé a nepřímé pedagogické činnosti – smyslem této podpory
je učiteli „uvolnit ruce“ pro více intenzivní práci s žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami;
4. cílená komunikace s rodinnými příslušníky sociálně znevýhodněných žáků, zajištění
kontaktů mezi rodinami a školou prostřednictvím konzultací v budově školy i v domácím prostředí žáků.

Výběr žáků, na jejichž podporu se školní asistent primárně soustředí, probíhá identifikací 1.) vedením školy, 2.) třídními učiteli, 3.) školními asistenty (nejčastěji jejich
kombinací).
Asistent by kromě dobré schopnosti komunikovat s rodiči sociálně znevýhodněných žáků a dobré znalosti rodinného prostředí těchto žáků měl mít dobrý vztah
k dětem, empatii a schopnost komunikace s učiteli. Kontakt asistentů s rodinou
probíhá ve škole i mimo ni. Asistenti kontaktují rodiče žáků ráno před školou nebo
odpoledne, když si rodiče přicházejí pro žáky; při těchto příležitostech vyřizují
zejména organizační záležitosti (plnění domácích úkolů, zajištění pomůcek,
domlouvání doučování a kroužků apod.), v domácím prostředí rodin zajišťují doučování žáků a případně další organizační záležitosti. Cílem doučování přitom není jen
doučit žáka vybrané školní látce, ale také naučit rodiče žáka, jak se s dítětem připravovat do školy.

Náplň práce školních asistentů:
• přímá práce ve vyučování, spolupráce s učiteli – 50 % z úvazku;
• individuální práce s žáky, doučování – 20 % z úvazku;
• komunikace se zákonnými zástupci žáků a pedagogická podpora rodinného prostředí – 20 %
z úvazku;
• vlastní vzdělávání, spolupráce s metodiky, supervize – 10 % z úvazku.

Školní asistenti neposkytují žádné sociální služby, max. osobní asistenci při doprovodu žáků do školy či ze školy a neformální konzultace s rodiči. Na Slovensku tuto
roli zastává sociální pedagog, který je dle školského zákona součástí pedagogického sboru.
Více informací najdete na:
www.asistentpedagoga.cz
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Dobrá praxe XI.
Volnočasové metody práce s dětmi a mládeží
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže,
České Budějovice
Výchozí situace:
Salesiánské středisko mládeže (dále jen „Středisko“) se nachází na kraji dvou největších sídlišť
v Českých Budějovicích - Máj (cca 20 000 obyvatel) a Vltava (cca 12 000 obyvatel). Od svého
počátku se zaměřuje na práci s dětmi a mládeží z této oblasti. Mezi jeho hlavní aktivity patří
otevřené kluby, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM), zájmové kroužky i letní tábory.
V rámci sociální služby má Středisko i sekundární cílovou skupinu, kterou tvoří rodiče a další
rodinní příslušníci.

Aktivity jsou realizovány přímo ve Středisku, kontaktním centru Maják, tělocvičně
jedné ze základních škol a na hřištích. Jeho činnost využívá cca 500 uživatelů
ročně, kromě osmi pracovníků pomáhá třicet dobrovolníků a čtyřicet praktikantů.
Jedná se o jedinou instituci, která dlouhodobě pracuje přímo v lokalitě.
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Díky terénním programům děti získávají první pozitivní zkušenost s činností Střediska, následně se účastní i dalších programů realizovaných přímo ve Středisku.
Práce s cílovou skupinou není založena pouze na práci s dítětem, ale na situaci,
ve které sedítě nachází, na spolupráci s jeho rodinou a blízkým okolím (vrstevnická
skupina, učitelé aj.). Díky přihláškám na pedagogické programy se pracovníci přirozeně dostávají do rodin, kde již navazují kontakty s rodinou dítěte a motivují ji ke spolupráci. Na programy přichází i děti z doučování, které je realizováno v jejich lokalitě.
V programu Předškoláci (pro děti od 3 let) je důležitá i práce s rodinou. V době,
kdy probíhá program pro děti, je v oddělené místnosti přítomen sociální pracovník,
který je připraven na konzultace s rodiči. Po vstupu do školy bývá pravidlem, že
do Střediska začínají děti chodit na doučování a další programy, díky kterým se
s nimi a jejich rodinou systematicky pracuje.

Středisko využívá následující metody práce:
1. pedagogické programy: volnočasové aktivity na sídlišti, předškoláci, tematické programy,
doučování;
2. sociální služby: zejména pro rodiny v zájmu dítěte – individuální sociální práce, terénní
komunitní práce;
3. spolupráce s návaznými institucemi: školy, OSPOD, kurátoři, odbor sociálních věcí,
neziskové organizace, probační a mediační služba atd.;
4. monitoring lokality: při terénní práci, územní plán prevence kriminality, výzkumy lokalit,
územní plán sociálních služeb.

U programů pro děti a mládež od 13 do 19 let je kladen větší důraz na nabídku
individuální sociální služby a spolupráci s návaznými institucemi. Aktivity
jsou realizovány ve dvou nízkoprahových klubech či terénní individuální sociální
prací a terénní komunitní prací. S mladými lidmi nad 19 let se pracuje se stálou
nabídkou individuální sociální práce.

Příklady aktivit Střediska:
• Zvyšování kompetencí dětí a mládeže v každém programu, kdy jsou motivováni pro roli
asistenta (podíl na vytváření a chodu programu pod odborným vedením pracovníků).
• Systematická práce s romskými kapelami a zázemí pro veřejnou produkci.
•V
 ýjezdové akce o víkendech zacílené na podporu vztahů ve skupině a zvyšování volnočasových a pracovních kompetencí.
• Zázemí pro rozvoj talentu dětí a zájmy skupin (graffiti jam, fotbalový turnaj, breakdance –
vystoupení, soutěže).
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• Den dětí na sídlišti s cílem propojení obou specifických skupin.
• Den Romů.
• Duchovní programy – Dušičky, speciální bohoslužby, rozhovory s účastníky na duchovní
témata, návštěvy kaple, programy pro zájemce, mše, zprostředkování křtin, pohřbů.

Pokud pracovníci Střediska zjistí problém u dítěte, aktivně oslovují školu - ve spádové oblasti mají tři školy (a další dvě mimo spádovou oblast). Spolupráce je zatím
založena na individuálních konzultacích o jednotlivých dětech. „Naši pracovníci si
na místních školách postupně vybudovali pozici partnerů,“ doplňuje ředitel Střediska, Tomáš Rádl.
Středisko rovněž dlouhodobě hájí zájmy cílové skupiny. Při nepokojích na sídlišti
Máj v roce 2013 inicioval ředitel Střediska tři kulaté stoly, kam byli bez médií sezváni
obyvatelé sídliště, zástupci Magistrátu, Policie ČR, Městské policie, Probační
a mediační služby, ředitelé základních škol a zástupci neziskových organizací.
Ředitel Střediska vystupoval na kulatých stolech jako moderátor i mediátor, díky
čemuž vznikly konstruktivní kroky k řešení situace včetně preventivních opatření.
Výsledkem byla motivace obyvatel sídliště k vytvoření občanských iniciativ. „Účast
níci skupin si bez emocí vyjasnili konkrétní vzájemné chování, se kterým jsou nespo
kojeni. Přes letní prázdniny se uskutečnily volnočasové aktivity pro děti, školy přijaly
preventivní opatření na začátek školního roku, Středisko přivítalo vznik dvou pra
covních míst dotovaných z Úřadu práce a byla vytvořena dvě místa asistentů pre
vence kriminality pro obyvatele sídliště,“ říká Tomáš Rádl.
Více informací najdete na:
www.sasmcb.cz/

46

Kombinované sociálně pedagogické intervence

Zahraniční příklady
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Dobrá praxe XII.
Spolupráce s rodiči
Whitefield Schools and Centre, Londýn, Velká Británie
Popis dobré praxe zpracoval Tomáš Habart, pracovník programu Varianty organi
zace Člověk v tísni, na základě osobní návštěvy školy.
Whitefield Schools and Centre je jednou z největších speciálních škol ve Velké
Británii s kapacitou pro 330 žáků. V Británii je kladen důraz na prevenci odchodu
dětí ze škol hlavního vzdělávacího proudu, což znamená především to, že díky
mnoha podpůrným opatřením mají běžné základní školy kapacitu na vzdělávání
širokého spektra dětí.
Do Whitefield dochází děti 49 národností, z čehož vyplývají různá očekávání,
tradice i potřeby. Škola se tak musí vyrovnat nejen s jazykovou rozmanitostí (somálština, turečtina, indické a mnohé další jazyky), ale i aktivně usilovat o dlouhodobou spolupráci s rodiči. Cílená a intenzivní spolupráce s rodiči má jeden výrazně
pozitivní efekt – významně snižuje absenci žáků. Každé ráno dostává učitel
zodpovědný za komunikaci s rodiči seznam všech chybějících žáků
a obratem telefonuje rodičům. Pokud se nedovolá, pošle jim dopis, který
nemá represivní, ale vysvětlující charakter. Třetím krokem je osobní návštěva
rodiny. Poslední možností je obrácení se na soud, který může rodičům uložit
pokutu. Málokdy je ale nutné využít tohoto krajního řešení.
Britský vzdělávací systém vynakládá významné finanční prostředky na podpůrné služby (např. zaměstnávání pracovníků na komunikaci s rodiči) s přesvědčením, že vyšší investice do mladé generace je smysluplná a vyplatí se
v budoucnu i ekonomicky. Zároveň ovšem ten samý systém, který nabízí
pomoc, dokáže tvrdě vyžadovat plnění pravidel. Vrátíme-li se ke zmíněným
absencím, zákon stanovuje maximální desetidenní strop pro absenci
jednoho dítěte ve školním roce. OFSTED (obdoba České školní inspekce)
přísně kontroluje, zda tato hranice byla překročena jen ve skutečně odůvodněných případech. Při vyšší či zvyšující se absenci žáků hrozí školám postihy, jako
je např. snížení celkového hodnocení v hodnotící zprávě, což znamená závažnou informaci o stavu školy.
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Vážení rodiče,
stojíme před závažným rozhodnutím týkajícím se naší školy. Nacházíme se na počátku diskuse
o možných změnách a vyhodnocujeme výhody a nevýhody změn. O svých úvahách Vás
budeme informovat. Rovněž Vám nabídneme několik termínů, kdy bychom se mohli sejít
ke společné diskusi. Budeme rádi za Vaše názory. Do té doby prosím směřujte své komentáře
na mé kolegyně, nebo přímo mně.
S úctou,
ředitelka Vaší školy
Jeden z dopisů pro oslovení rodičů žáků z Whitefield

Na škole existuje Family Support Team (tým na podporu rodiny), ve kterém
na působí tři speciální pedagogové. Tento model je na škole funkční už více než
třicet let. Zatímco dříve chodili učitelé přímo do rodin, dnes jsou rodiče motivováni
chodit do školy. Vedoucí týmu zdůrazňuje, že nezbytným předpokladem pro účinnou spolupráci s rodiči je vytvoření bezpečného prostředí. Rodiče si musí být
jisti, že si škola nechá informace pro sebe. Významnou agendu týmu představuje
řešení docházky žáků. Učitelé z týmu udržují kontakt s rodiči a nabízejí jim
podporu v obtížných životních situacích, např. při finančních problémech či
problémech s bydlením. Pomáhají jim při osobním i písemném styku s úřady,
včetně psaní dopisů, vyplňování formulářů, zjišťování informací o finančních dávkách atd. V případě konfliktů škola pořádá mediační jednání s rodiči – jako příklad
uvedla vedoucí týmu situaci, kdy děti chodily do školy unavené, protože je rodiče
nedávali spát dostatečně brzy. Do agendy patří i ochrana dětí a preventivní sledování projevů potenciálního domácího násilí.
Škola pořádá také různé semináře pro rodiče a workshopy určené ke sdílení zkušeností, při nichž si rodiče radí navzájem. Situace je komplikovaná
jazykovou rozmanitostí žáků a různou mírou znalosti anglického jazyka jak u žáků,
tak u rodičů. Proto se komunikace neobejde bez překladatelů do menšinových
jazyků a pořádání kurzů angličtiny. Vedoucí týmu zdůraznila, že pro vyčištění
atmosféry se jednoduše musí nechat čas od času „seřvat“ od rodičů. Rodičům se
uleví od frustrace a mohou nad šálkem čaje pokračovat v konstruktivním řešení
problémů.
Více informací najdete na:
www.whitefield.org.uk/
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Dobrá praxe XIII.
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
Raahe, Finsko
Všechny děti se ve Finsku vzdělávají ve školách hlavního vzdělávacího proudu.
Ve speciálních institucích se vzdělávají pouze velmi těžce mentálně postižené děti.
K inkluzi zavazuje školy finský zákon o základním vzdělávání. Jako základní princip
se inkluze promítá do nastavení vzdělávací soustavy, stejně jako do konkrétních
aktivit na úrovni obce a škol. Během návštěvy byly navštíveny čtyři místní základní
školy, které se věnovaly také žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
Cílem finského vzdělávacího systému je poskytování rovných příležitostí k získání
vzdělání, bez ohledu na věk, původ, finanční situaci, pohlaví či mateřský jazyk.
Základní vzdělání je zdarma a povinné. Veřejná správa má navíc povinnost zabezpečit rovné příležitosti k získání dalšího vzdělání. Děti chodí od šesti let
do mateřských škol (jsou hrazeny z veřejných rozpočtů), od sedmi let vstupují
do základní školy, a tím i do období povinné šestileté školní docházky. Ve třinácti
letech pak přechází do nižšího sekundárního stupně, kde po třech letech (mezi 15.
a 16. rokem žáka) povinná školní docházka končí. Následují tříleté střední školy či
školy orientované na profesní přípravu, po nich pak terciární vzdělávání.
Principem finského školství je právo žáka na docházku do jeho spádové
školy. Žáci nejsou odesíláni do jiných škol, ani přeřazováni. Učitelé ve finském
školství jsou adekvátně ohodnoceni a velmi výrazně motivováni k dosahování co nejlepší kvalifikace, získávají i podporu v doplňování vzdělání
a ve výuce. Popularita učitelské profese umožňuje univerzitám vybírat ty nejlepší
studenty (pedagogické fakulty vybírají přibližně 10 % z přihlášených studentů).
Základní kurikulum obsahuje rámce i návody pro poskytování individuální podpory v učení i v dalších oblastech. Kurikulum definuje cíle a základní obsahy jednotlivých předmětů, zásady hodnocení žáků, služby sociální péče a vedení
ve vzdělávání. Ve Finsku neexistuje celostátní systém testování, žebříčků
škol či inspekcí. Vše se odehrává na úrovni škol a školských obvodů. Důraz je
kladen na neustálé hodnocení studenta, jeho vzdělávacích výstupů
a pokroků. Cílem je získat informace, které pomohou studentovi i škole k rozvoji.
Důležitá a povinná je spolupráce aktérů - školy s rodiči, škol mezi sebou, školy
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s obcí, lékaři, kurátory, policií, sociálními službami, neziskovými organizacemi
a dalšími. Podstatná je i spolupráce s mateřskými a středními školami. Vzdělávání,
včetně podpůrných opatření, učebnice, materiály, doprava do školy, péče školního
lékaře, školního zubaře, služby psychologa či školní stravování jsou pro žáky
zdarma.
Podpora žákům zahrnuje poradenství a vedení vzdělávacím procesem,
služby sociální péče, spolupráce školy s rodinou, využití vzdělávacího
plánu či podpůrného učení. Obce jsou odpovědné za poskytování služeb sociální péče, jako například zajištění dopravy do školy, pokud žák bydlí více než 5 km
od školy, či je-li jeho cesta do školy považována za nebezpečnou. Diferenciace
vzdělávání je považována za základní nástroj vzdělávání a není považována
za nástroj speciálního vzdělávání. Diferenciace se odehrává po třech liniích - rozsah vzdělávání, hloubka vzdělávání a možnosti vývoje - a zahrnuje tvorbu
příležitostí pro participaci žáků, nabízení volby, přizpůsobení prostoru, flexibilní
tvorbu skupin žáků, využívání vzdělávacích situací mimo školu, úpravu vzdělávacích materiálů a metod, přizpůsobení rozsahu domácích úkolů atd.
Základem vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) je brzké
rozeznání a identifikace vzdělávacích obtíží, podpora pak musí přijít okamžitě. Zajímavé je, že vyhodnocovány jsou také vzdělávací obtíže skupiny - třídy, nejen individuálního žáka. Podpora studentů se SVP se odehrává ve třech stupních:
1.) obecná podpora, 2.) zvýšená podpora a 3.) speciální podpora. Podpora
může být dočasná a trvalá, drobná či zásadní, v jedné oblasti až po soubor několika forem.
Obecná podpora je poskytována všem žákům. Je zde důležitá diferenciace metod, tvorba přívětivého prostředí, identifikace všech schopností
a dovedností a poradenství ve vzdělávání. Důležitá je spolupráce mezi učiteli
a flexibilní modifikace vzdělávaných skupin. Zejména se tato opatření využívají
v kombinovaných třídách s různými ročníky či různých skupinách jednoho
ročníku.

Učitel:
• přizpůsobuje vzdělávání individuálním potřebám,
• spolupracuje s rodiči (i dalšími učiteli a vnějšími experty),
• podporuje dobré vztahy ve skupině,
• vede žáka k rozeznání svých silných stránek ve vzdělávání a výzev ve svém vývoji,
• věnuje pozornost žákovým schopnostem učit se, příležitostem k přebírání odpovědnosti za své učení, nastavování cílů, plánování, implementaci a vyhodnocení
učení,
• neustále vyhodnocuje žákovy potřeby a nabízí nezbytnou podporu.
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Zvýšená podpora je nabízena žákům, kteří potřebují pravidelnou podporu
ve vzdělávání, nebo potřebují více forem podpory najednou. Je založena
na pedagogické diagnostice, prováděna v souladu s učebním plánem připraveným pro žáka, více intenzivní a trvalá než obecná podpora. V rámci
zvýšené podpory je možné poskytovat všechnu podporu, která je
v základním vzdělávání k dispozici. Na tomto stupni není možné individualizovat sylabus jednotlivých předmětů neboli snižovat očekávané výstupy
žáka definované kurikulem.
Větší role je zde přidělena částečnému speciálnímu vzdělávání, individuálnímu
vedení, poradenství a flexibilním vzdělávacím skupinám, stejně jako spolupráci
mezi školou a domovem. Podstatnější roli zde hrají služby sociální péče. Podpora musí být organizována dle vývojové fáze každého studenta a jeho individuálních potřeb. Žák by měl zažívat úspěch (ve vzdělávání i jako člen skupiny),
a pozitivně vnímat sebe samotného i práci ve škole. Pokrok každého žáka
musí být pravidelně vyhodnocován. Jakmile se jeho situace mění, jeho učební plán
se reviduje, aby odpovídal aktuálním potřebám.

Zvýšená podpora je iniciována na základě pedagogického zhodnocení,
které popisuje:
• obecný stav žákova učení se a vzdělávání jako celku,
• opatření obecné podpory, která byla žákovi poskytnuta a vyhodnocení jejich
efektů,
• žákovy schopnosti v učení a speciální potřeby vztahující se k učení a vzdělávání,
• zhodnocení typů pedagogické intervence a všech dalších opatření, která mají být
žákovi na jeho podporu poskytnuta.
Písemné pedagogické hodnocení je zpracováváno žákovým třídním učitelem nebo
více učiteli společně. Kdykoliv je to potřebné, jsou do tvorby tohoto hodnocení
přizváni další odborníci (obdoba OSPOD, psycholog, speciální pedagog apod.).
Iniciací a organizací zvýšené podpory, příp. přechodu zpět do režimu obecné podpory se zabývá multidisciplinární tým péče o žáka. Po tomto procesu jsou
opatření zvýšené podpory zaznamenávána do žákova osobního učebního plánu.
Speciální podpora je poskytována žákům, kteří nemohou adekvátně dosáhnout svého rozvoje a vzdělávacích cílů skrze ostatní podpůrná opatření. Sestává ze
speciálního vzdělávání na základě rozhodnutí o speciální podpoře a z dalších forem
podpory dostupné v základním vzdělávání. Může být využita celá paleta ostatních
opatření dostupných v základním vzdělávání (z předchozích dvou stupňů).
Cílem speciální podpory je poskytnutí holistické a systematické podpory,
která žákovi umožní splnit povinnou docházku a položí základy pro jeho další vzdě52
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lávání. Žákovo sebevědomí a studijní motivace jsou posilovány, a žáci jsou v rámci
svých možností povzbuzováni k odpovědnosti za své studium. Poskytnutí speciální
podpory vyžaduje od poskytovatelů vzdělávání písemné rozhodnutí, které je přehodnoceno nejméně po druhém a před přechodem do sedmého ročníku. Dle přehodnocení vzniká nové rozhodnutí o pokračování ve speciální podpoře, nebo
o přechodu do nižšího stupně podpory. Před rozhodnutím musí poskytovatel konzultovat případ se samotným žákem, jeho rodiči či zákonným zástupcem a připravit
pedagogické stanovisko.
Rozhodnutí se musí zabývat všemi podstatnými záležitostmi týkajícími se ochrany
práv dítěte a poskytnutím poučení žákovi i jeho zástupcům. Rozhodnutí také musí
určit primární skupinu, ve které se bude žák vzdělávat, jakýkoliv potřebný překlad
či asistenční služby apod., a kde je to nutné, pak také různorodé nastavení samotného vzdělávání. Individualizace sylabu je podmíněna rozhodnutím o speciální
podpoře. Rozhodnutí může zahrnovat zvláštního učitele či poradenského pracovníka, služby sociální péče, asistenci, úpravu vzdělávacích metod, přístupů k práci,
materiálů či vybavení. K pedagogickému stanovisku musí být v případech, kdy je to
potřeba, připojeno stanovisko dalších odborníků (psychologické stanovisko, zdravotní, sociální). Rozhodnutí se může odehrát již před či v průběhu předškolního
vzdělávání. Speciální podpora dokonce může být poskytnuta ve specifických těžších případech bez předchozího poskytnutí zvýšené podpory, v průběhu základní
školy pak bez zvýšené podpory pouze po přehodnocení situace žáka, např.
po nehodě či vážném onemocnění.

Pedagogické stanovisko pro speciální podporu obsahuje:
• stanovisko o žákově pokroku v učení od jeho třídního učitele,
• stanovisko k opatřením zvýšené podpory, která byla poskytnuta, a shrnutí obecné situace
studenta od multidisciplinárního týmu,
• na základě těchto dvou stanovisek poskytovatel (zřizovatel) zhotoví zhodnocení žákových
speciálních vzdělávacích potřeb,
• stav žákova učení se a vzdělávání jako celku,
• informace o intenzivní podpoře, která byla žákovi poskytnuta, a zhodnocení jejích efektů,
• žákovy schopnosti a speciální potřeby vztahující se k učení,
• zhodnocení typů pedagogické intervence a všech dalších opatření, která mají být žákovi
na jeho podporu poskytnuta,
• sylabus.

Učební plán je písemným pedagogickým dokumentem, založeným na schváleném kurikulu, který plánuje žákův rozvoj v oblasti učení i celkového vzdělávání
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a plánuje úpravy vzdělávání potřebné k jeho rozvoji. Může být využit na úrovni
obecné podpory, ale musí být využit při podpoře intenzivní. Pro využití speciální
podpory musí být žákovi zpracován individuální vzdělávací plán. Musí indikovat poskytování vzdělávací a další podpory dle rozhodnutí o speciální podpoře konkrétního žáka. Důvodem existence plánu je zajištění trvalé podpory
v žákově individuálním učení a v procesu růstu. Součástí plánu jsou obsahy
vzdělávání, pedagogické metody a další potřebná podpůrná opatření. Jedná se
o písemný dokument, opět založený na schváleném kurikulu. Píší jej učitelé
ve spolupráci s žákem a jeho rodiči (či zákonnými zástupci), pokud tomu
nebrání evidentní překážka. Na zpracování se podílí další odborníci, v rozsahu,
jaký případ vyžaduje.

Podpora vztahující se k nastavení vzdělávání
Žáci, kteří jsou náhle pozadu, mají nárok na podpůrné učení. Má být nabídnuto co nejdříve po zjištění vzdělávacích obtíží, a je tak preventivním nástrojem
před zásadním opožděním žáka. Podpůrné učení má být využíváno tak široce,
jak je jen potřeba pro studentův úspěch. Poskytuje se na všech úrovních podpory. Charakteristikou podpůrného učení jsou individuální úkoly, individuální
využívání času, vedení a poradenství. Má při něm být využíváno různých metod
a materiálů, aby bylo možné již na této úrovni zjistit nové cesty, jak učené téma
uchopit.
Žák s obtížemi ve vzdělávání má vedle běžné výuky nárok na částečné speciální vzdělávání, které pomáhá zlepšovat se v učení. Je poskytováno žákům
s problémy vztahujícími se k řeči, matematickým schopnostem, vzdělávacím
obtížím v jednotlivých předmětech, sociálním schopnostem atd. Všechny školy
jsou povinny zajistit dostatečné kapacity pro částečné speciální vzdělávání.
Nejčastěji je toto opatření zajišťováno skrze flexibilní nastavení vzdělávání v tandemu (více vyučujících), v menších skupinách, nebo individuálně. Je vyhodnocováno ve spolupráci učitelů a může být poskytnuto na všech úrovních
podpory.
Speciální podpora vyžaduje speciální vzdělávání a jakoukoliv další podporu,
kterou žák potřebuje a povoluje ji zákon o základním vzdělávání. Na základě individuálního vzdělávacího plánu je poskytována soustavná podpora speciálních pedagogů, částečně nebo plně ve speciálních třídách. Ve třetím stupni podpory může
dojít k individualizaci sylabů předmětů ve smyslu snižování očekávání vůči
žákovi dle jeho možností, nicméně vždy pro něj musí být dostatečně náročné, aby
stimulovaly jeho snahu.
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Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Částečné speciální vzdělávání
Tato forma vzdělávání je v Raahe poskytována dětem, které například nemají
dostatečné jazykové znalosti, nebo mají vzdělávací obtíže ve specifických oblastech. Poskytováno je žákovi ve třídě či formou individuálního tutoringu a poskytuje
ho speciální pedagog, zpravidla zaměstnanec školy. Zde je nutno poznamenat, že
takovouto podporu zpravidla získává většina žáků se speciálními potřebami, jen
minimum bylo zařazeno do následujících kategorií.

Skupiny s obecnou a zvýšenou podporou
Jedná se o opatření druhého stupně, tedy intenzivní podpory. Děti jsou v části dne
vzdělávány v menších skupinách umožňujících diferenciaci výuky dle potřeb jednotlivých žáků, diferenciaci hodnocení atd. Žákovi v tomto případě bývá na základě
zvýšené podpory upravován učební plán pro konkrétní předměty (ale nejsou snižovány požadované výstupy). Na jedné z navštívených škol byly třídy takto děleny
pouze pro hodiny finštiny a matematiky, na ostatních to bylo více předmětů. Předměty u nás označované za „výchovy“ a část akademických předmětů se odehrávaly podle standardního kurikula v původních kolektivech. Běžné je kooperativní
učení, projektové učení, zapojení asistentů pedagoga a speciálních pedagogů,
důraz na rozvíjení individuálních schopností každého dítěte.

Malé skupiny se zvýšenou podporou (TEPI)
Jde o skupiny pro děti, které mají problém se socializací a fungováním ve větších
skupinách (většinou kvůli výchovným a behaviorálním problémům). Každá
ze základních škol v Raahe má jednu takovouto třídu. Děti se sem dostanou
na základě dohody rodiče a skupiny odborníků tvořených učitelem dítěte, speciálním pedagogem, zástupcem obce, dětským lékařem, příp. psychologem a dalšími.
Rozhodnutí o přeřazení žáka do TEPI skupiny předchází žákova žádost a musí být
potvrzeno podpisem ředitelky odboru školství v Raahe. Každý žák zde má individuální vzdělávací plán, ale na některé předměty chodí opět s ostatními žáky školy.
K přeřazení žáka zpět do normální třídy dojde, jakmile je to možné.

Flexibilní základní vzdělávání (JOPO)
JOPO jsou malé skupiny pro žáky ze sedmých až devátých tříd, které mají zásadnější problémy s učením či fungováním ve velké skupině a u kterých hrozí předčasné opuštění vzdělání, či exkluze na střední škole. JOPO skupiny fungují opět
na všech školách v Raahe. Žáci mají stejné předměty jako jejich vrstevníci, vzdělávají se dle stejných standardů, pouze získávají zvýšenou podporu. Pro zařazení
do JOPO skupiny se opět musí shodnout rodiče, učitelé, školní kurátor a další.
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Speciální vzdělávání ve speciálních třídách
Speciální třídy jsou jednak tzv. HOJKS, třídy, kde všechny děti mají individuální
vzdělávací plány, maximální počet žáků je 10 a učí zde v tandemu speciální pedagog a asistent pedagoga. Tento způsob vzdělávání přichází až po selhání předchozích opatření. Veškerá výuka je individualizována na úroveň potřeb a možností
jednotlivých žáků, včetně toho, že žák může sledovat běžný vzdělávací plán předmětu, ve kterém je dobrý.
Druhým příkladem speciálních tříd jsou třídy pro děti se speciálními vzdělávacími
potřebami, kde se učí vždy jeden předmět najednou. Asistent pedagoga je zde
samozřejmostí. Podmínkou pro zařazení do této třídy je kromě výše popsané součinnosti všech zainteresovaných odborníků také fakt, že žákovy potřeby není
možné naplňovat v běžné třídě.
Více informací najdete na:
www.raahe.fi
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