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Úvod

Podnět pro realizaci analýzy vzešel od Pracovní skupiny pro rovné příležitosti, která
se schází v rámci projektu Místní akční plán ORP Frenštát pod Radhoštěm II. Analýza byla
realizována od prosince 2020 do března 2021.

Cílem analýzy bylo získat ucelený přehled o počtu žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a zjistit, která témata ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání jsou požadována
pedagogy, rodiči či veřejností. Byl také dotazován preferovaný způsob, forma a načasování
vzdělávacích aktivit, a zjišťován zájem o'aktualizaci Databáze pomůcek pro žáky s SVP
vytvořený v rámci projektu MAP I.

Data pro analýzu byla získávána dvěmi způsoby. Pro vyplnění odhadovaného počtu žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami na školách v ORP, byli osloveni zástupci zapojených
škol v ORP.

Pro ostatní zjištění byl zvolen sběr odpovědí od jednotlivých aktérů ve vzdělávání.

Výsledná zjištění budou použita především jako podklad pro další jednání Pracovní skupiny
pro rovné příležitosti a rozvoj implementačních aktivit projektu. Výstupy jsou užitečné také
pro realizační tým MAP při přípravě vzdělávacích aktivit.



1.Počet dětí se SVP v ORP Frenštát pod Radhoštěm

Dotazník vyplnilo 8 z 9 škol, zapojených do projektu MAP II.

1.1 Počet dětí se SVP v Mateřských školách

Zde uvádíme data z 8 MŠ v ORP Frenštát pod Radhoštěm.

V mateřských školách se u dětí nejčastěji objevují vady řeči (dysfázie, dyslálie, palatolálie a
jiné). Čtyři z dětí mají individuální vzdělávací plán.



1.2 Počet dětí se SVP na 1. stupni  Základních škol

Data reflektují situaci v 6 ŽŠ v ORP Frenštát pod Radhoštěm.

Nejčastěji se u žáků projevují poruchy chování a poruchy učení. Individuální vzdělávací plán
má zpracováno 27 žáků.

1.3 Počet dětí se SVP na 2. stupni  Základních škol

Data pocházejí ze 4 ZŠ v ORP Frenštát pod Radhoštěm.

Opět se u žáků nejčastěji projevují poruchy chování a poruchy učení. Individuální vzdělávací
plán má 26 žáků.



2. Vyhodnocení dotazníku analýzy potřeb

2.1 Složení respondentů

Dotazník vyplnilo 99 respondentů. Největší zastoupení mají učitelé ZŠ (42 respondentů),
poté učitelé MŠ (17 respondentů), vedení školy (13 respondentů) a asistenti pedagoga (11
respondentů). Šetření se dále zúčastnilo 7 zákonných zástupců, 6 vychovatelů a 2 zástupci
veřejnosti. U jednoho respondenta nebylo zjištěno, ke které skupině spadá.



2.2 Témata vzdělávání
První otázka zjišťovala zájem o jednotlivá témata týkající se speciálních vzdělávacích potřeb
žáků.

Největší zájem byl o témata „Poruchy chování“, „Poruchy autistického spektra“, „Mimořádně
nadaní“ a „Vývojové poruchy učení“.

Graf níže ukazuje zájem o jednotlivá témata podle skupin respondentů.

Kromě výše zmíněných témat je zde viditelný zájem o téma „Žáci cizinci“ a to především
mezi učiteli ZŠ a asistenty pedagoga. Téma „Vady řeči – dysfázie“ je silně požadováno všemi
skupinami respondentů, kromě asistentů pedagoga.



2.3 Způsob vzdělávání
Druhá otázka zjišťovala, jaký způsob vzdělávání respondenti upřednostňují.

Největší zájem mají respondenti o školení odborníka, dále pak Exkurzi a náhledy do výuky na jiné
škole, Případové studie s odborníkem z SPC a Besedy pod vedením odborného lektora.

Graf níže ukazuje zájem o jednotlivé formy vzdělávání podle skupin respondentů.

V požadované formě vzdělávání nejsou mezi jednotlivými skupinami markantní rozdíly.
Vedení škol lehce preferuje Exkurzi a náhledy do výuky v jiné škole, učitelé ZŠ pak školení
odborníka.



2.4 Načasování školení (kurzu) pod vedením odborného lektora

Ve třetí otázce bylo zjišťováno, jaký čas a délka trvání školení (kurzu) pod vedením
odborného lektora, je respondenty preferována.

Největší zájem je o krátkodobá školení v odpoledních termínech.

Na grafu výše vidíme, že krátkodobé odpolední vzdělávání je podporováno všemi skupinami
respondentů, vyjma vychovatelů, kteří preferují dopolední časy.



2.5 Forma školení (kurzu) pod vedením odborného lektora

Otázka zjišťovala, zda respondenti preferují prezenční či distanční formu školení.

V součtu i ve většině skupin upřednostňují dotázaní distanční výuku. Výjimkou jsou učitelé
MŠ, vychovatelé a zákonní zástupci, u kterých je o trochu více žádaná prezenční forma
výuky.

2.6 Načasování Besedy (osvěty) pod vedením odborného lektora
Dotazovaní upřednostňují odpolední konání besedy (osvěty) pod vedením odborného
lektora.



I graf níže potvrzuje, že odpolední konání osvětové akce jednotlivým skupinám nejvíce
vyhovuje, vyjma vychovatelů, kteří raději zvolili dopolední a prázdninové termíny.

2.7 Načasování Exkurze do jiné školy

Pro exkurzi do jiné školy by všechny skupiny zvolily dopolední konání.



2.8 Spolupráce s konkrétními odborníky

V této otázce měli respondenti uvést konkrétní odborníky, se kterými by se rádi vzdělávali, či
mají dobré zkušenosti, případně konkrétní témata besed nebo školení.

Nejčastěji byli respondenty zmiňováni pan Ph.Dr. Jan Svoboda (7x), pan Jiří Halda (6x) a
pan Marek Herman (5x).

Dalšími zmíněnými byli: paní Lidmila Pekařová, doc. PhDr. Julius Sekera, CSc. z Ostravské
univerzity, paní Zora Syslová, paní Jiřina Klenková, Mgr. René Gavlas (nadané děti).

Respondenti by uvítali navázání spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou
v Novém Jičíne, se Speciálním pedagogickým centrem v Novém Jičíne či Ostravě, nebo
s organizací EDUPRAXE s.r.o.. V obecnější rovině pak s psychiatrem či psychologem.

Jako možná témata vzdělávání dotazovaní uvedli:

- Nadaní žáci v běžné třídě společně se žáky s PO 2 a 3 - skloubení organizace práce,
učiva tak, aby se z toho učitel nezbláznil,

- specifické poruchy učení,
- práce s dětmi s mentálním postižením,
- práce s dětmi s logopedickými vadami
- spolupráce rodiny se školou, kdy vyhledat odborníka u dětí s problémovým chováním
- ADHD.



2.9 Databáze pomůcek pro žáky s SVP

V této otázce bylo zjišťováno, zda je respondenty využívána databáze vytvořená v projektu
MAP I (https://ddppo.estranky.cz).

Většina z dotázaných databázi nevyužila.

2.10 Aktualizace databáze pomůcek pro žáky s SVP

Na otázku, zda by byl zájem o aktualizaci databáze, většina respondentů odpověděla kladně.
Souhlas s aktualizací databáze je preferován všemi skupinami dotázaných vyjma
vychovatelů.

https://ddppo.estranky.cz


2.11 Doplnění databáze pomůcek pro žáky s SVP

Největší zájem byl mezi respondenty o doplnění databáze o názorné didaktické pomůcky,
online výukové programy, pomůcky pro sociální dovednosti a relaxační, uklidňující pomůcky.

2.12 Doporučení konkrétních pomůcek

Respondenti byli požádání, aby sdíleli konkrétní pomůcky a dodavatele, se kterými mají
dobré zkušenosti.

Dotázaní doporučili (pozn. doplněno o webové odkazy hodnotitelkou dotazníku):

Taktik (https://www.etaktik.cz/),

Nová škola Brno (https://www.nns.cz/blog/),

Matýskova matematika - magnetické dopočítadlo
(https://www.matyskova-matematika.cz/magneticke-dopocitadlo/),

Finanční gramotnost Optys - Hra na obchod UNIVERZÁLNÍ
(https://www.optys.cz/zbozi/hra-na-obchod-univerzalni_4292/),

Webový portále Učitelnice, kde nacházím spoustu dobrých pomůcek do výuky, ale také k
domácímu použití (https://www.ucitelnice.cz/),

Karty z Tvořivé školy (https://www.tvorivaskola.cz/)

Fraus - veškeré materiály do matematiky i češtiny (https://www.fraus.cz/),

Abeceda prvňáka (https://abecedaprvnaka.cz/).

https://www.etaktik.cz/
https://www.nns.cz/blog/
https://www.matyskova-matematika.cz/magneticke-dopocitadlo/
https://www.optys.cz/zbozi/hra-na-obchod-univerzalni_4292/
https://www.ucitelnice.cz/
https://www.tvorivaskola.cz/
https://www.fraus.cz/
https://abecedaprvnaka.cz/


2.13 O jaké aktivity, týkající se distanční výuky žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, máte vzhledem k aktuální epidemiologické
situaci zájem?

- Doučování
- Vyhodnocení a úpravy IVP
- Webinář - beseda s odborníky PPP, SPC
- Pro distanční výuku určitě interaktivní digitální materiály, které pedagog může ve

výuce použít, aniž by zatěžovala jeho přípravu.
- Péče o děti autistického spektra
- Online logické/matematické soutěže
- Online programy pro děti s VPU
- Odkazy na online výukové programy, odkazy pro tvoření didaktických pomůcek pro

distanční výuku, pracovní sešity
- Procvičování a upevňování získaných dovedností online.


