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Současný stav inkluzivního vzdělávání ve školách 

Počty zdravotně postižených a zdravotně znevýhodněných žáků v základních školách 

 

Žáci 

 od roku 2005/06 postupně klesá počet žáků ve speciálních třídách (v roce 2005/06 

43 971 žáků, v roce 2014/15 29 995 žáků) 

 od roku 2008/09 stoupá počet individuálně integrovaných žáků v běžných třídách (v roce 

2008/09 34 350 žáků, v roce 2014/15 45 853 žáků) 

 od roku 2010/11 převýšil počet individuálně integrovaných žáků počet žáků ve speciálních 

třídách (vyšší byl také v roce 2005/06), rozdíl mezi počtem žáků individuálně 

integrovaných a ve speciálních třídách se každoročně zvětšuje ve prospěch individuálně 

integrovaných  

 podíl žáků základních škol se zdravotním postižením je poměrně stabilní a v populaci se 

pohybuje okolo 9 % 

 do začleňování dětí a žáků se SVP do hlavního vzdělávacího proudu se zapojují především 

samotné školy, kterým významně pomáhají aktivity odborných pracovišť, VŠ 

a občanských sdružení (Publikace ČŠI - Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: 

situace a doporučení, 2014, str. 12) 

 LMP je u mnoha dětí vyvoláno zanedbáním jejich intelektuálního a sociálního rozvoje. 

Pokud by dostaly podporu, nebyly by diagnostikovány a mohly by se rozvíjet 

v náročnějším vzdělávacím programu (Publikace ČŠI - Rovný přístup ke vzdělávání 

v České republice: situace a doporučení, 2014, str. 25) 
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Žáci podle druhu postižení a formy integrace 

Podíl škol, ve kterých jsou vzdělávání žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (mimo 

sociální znevýhodnění) podle druhu postižení a formy integrace – podíl škol (v %) 

Druh postižení/Forma 

integrace 

2012/2013* 2015/2016** 

individ. integr. 

v běžných 

třídách 

skupinová 

integrace 

v běžné škole 

individ. integr. 

v běžných 

třídách 

skupinová 

integrace 

v běžné škole 

mentální postižení 19,8 3,3 25,2 3,5 

- z toho lehké 18,3 3,1 24,0 3,4 

- z toho středně těžké 2,8 1,4 2,3 1,5 

- z toho těžké 0,1 0,4 0,1 0,3 

- z toho hluboké x 0,0 x 0,0 

sluchové 12,6 0,3 15,0 0,5 

- z toho těžké 4,8 0,1 6,2 0,3 

zrakové 9,4 0,2 10,6 0,3 

- z toho těžké 2,9 0,1 3,9 0,1 

vadami řeči 20,6 1,1 34,2 1,3 

- z toho těžké 3,2 0,2 7,9 0,7 

tělesné 18,8 0,5 17,9 0,3 

- z toho těžké 6,7 0,2 6,8 0,2 

více vadami 12,6 2,1 14,9 2,2 

- z toho hluchoslepí 0,2 0,0 0,4 0,0 

vývojové poruchy učení 71,9 2,7 75,3 1,9 

vývojové poruchy chování 33,3 1,2 50,8 1,3 

- z toho těžké x 0,1 x 0,2 

autismus 20,8 1,7 33,4 2,4 

* z celkového počtu 3 683 běžných škol 

** z celkového počtu 3 726 běžných škol  

 žáci s lehkým mentálním postižením (tj. žáci, kteří mají diagnostikované LMP bez ohledu 

na program, ve kterém jsou vzdělávání) byli ve školním roce 2012/2013 individuálně 

integrovaní v běžných třídách v 18,3 % běžných škol, skupinově integrovaní 

(tj. ve speciálních třídách) byli v 3,1 % běžných škol 

 žáci s lehkým mentálním postižením (tj. žáci, kteří mají diagnostikované LMP bez ohledu 

na program, ve kterém jsou vzdělávání) jsou ve školním roce 2015/2016 individuálně 

integrovaní v běžných třídách ve 24 % běžných škol, skupinově integrovaní 

(tj. ve speciálních třídách) jsou v 3,4 % běžných škol 

 ze srovnání obou uvedených roků tedy vyplývá, že došlo k nárůstu podílu běžných škol, 

které individuálně integrují žáky s LMP v běžných třídách (o 5,7 procentního bodu) 

 nárůst podílu škol byl zaznamenán také v podílu škol, které individuálně integrují žáky 

s vadami řeči (o 13,6 procentního bodu) a žáky s vývojovými poruchami chování 

(o 17,5 procentního bodu) 
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Specialisti 

 v roce 2015/2016 využívá služeb asistenta pedagoga pro žáky se zdravotním postižením 

63,1 % všech základních škol (60,9 % běžných základních škol) a služeb asistenta 

pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním 9,4 % základních škol (8,8 % běžných 

základních škol) 

Podpora žákům 

 od školního roku 2015/2016 se Česká školní inspekce intenzivněji zabývá problematikou 

společného vzdělávání (do této doby jsou k dispozici data z cca 230 základních škol) 

 naprostá většina škol (přes 90 %) z pohledu rovného přístupu ke vzdělávání je 

na standardní úrovni, některé školy jsou na výborné úrovni 

 nejčastěji uplatněnou formou podpory žáků se SVP v navštívených hodinách je 

poskytování individuální podpory, z dalších forem podpory poskytovaných mimo výuku 

školy nejčastěji realizovaly konzultace, doučování a přípravu na vyučování a organizovaly 

volnočasové aktivity 

 spolupráce s rodiči žáků se SVP a různými institucemi je ve většině škol hodnocena jako 

efektivní 

 přibližně v 90 % škol jsou všechny třídy heterogenní, není v nich prvek vnější diferenciace 

žáků (91,8 % základních škol) 

 pokud byl ve škole zaznamenán prvek vnější diferenciace, tak se jednalo o třídy se 

specifickým zaměřením (např. s rozšířenou výukou jazyků, matematické, sportovní), 

speciální třídy (pro zdravotně postižené) a  třídy pro žáky vzdělávané dle RVP ZV – přílohy 

upravující vzdělávání žáků s LMP 

 ve všech inspektovaných základních školách jsou školní akce a volnočasové aktivity 

přístupné všem žákům (bez ohledu na jejich postižení či jiné omezení) 

 individuální vzdělávací plán (IVP) nebo individuální vzdělávací strategie (IVS) je tvořena 

pro všechny žáky, kteří ji potřebují přibližně v polovině základních škol, v dalších 42 % 

škol jsou tvořeny pouze IVP pro žáky diagnostikované ŠPZ. 
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Formy Individuální podpory vzdělávání žáků – podíl ZŠ (v %) 

 

 podle šetření TALIS 2013 hodnotili čeští učitelé subjektivní vnímání vlastní zdatnosti 

podprůměrně v porovnání s ostatními zeměmi zapojenými do TALIS (druhá nejnižší 

hodnota po Japonsku), přičemž se hodnotili podprůměrně ve všech třech sledovaných 

oblastech (řízení třídy, výukové postupy, motivování žáků). Největší propad byl pozorován 

v motivování a aktivním zapojování žáků do výuky. 

Průměrné hodnoty indexu subjektivně vnímané vlastní zdatnosti učitelů za dílčí sledované 

oblasti (v ČR a v mezinárodním průměru) 

 

 ze šetření PISA 2012 vyplývá: 

- Průměrný výsledek zemí v matematice roste s rostoucím socioekonomickým 

zázemím. ČR měla mírně podprůměrnou hodnotu indexu sociálního, ekonomického 

a kulturního statusu a průměrný výsledek v matematické gramotnosti v rámci zemí 

OECD. 

- V ČR od roku 2003 do roku 2012 vliv socioekonomického zázemí na výsledky žáků 

v matematice vzrostl. 
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- ČR patří k pěti zemím OECD s nejsilnějším vlivem socioekonomického zázemí 

na výsledky žáků. 

- Vliv socioekonomického indexu na výsledky žáků nebo škol je silnější ve školských 

systémech, které třídí žáky do různých vzdělávacích cest, kde jsou žáci seskupeni 

do různých vzdělávacích cest v raném věku, kde více žáků navštěvuje odborné 

vzdělávání, kde více žáků navštěvuje školy zaměřené na přípravu ke studiu 

na univerzitách, nebo kde více žáků navštěvuje školy, které přesunují žáky se špatnými 

výsledky nebo s výchovnými problémy na jiné školy. 

- PISA 2012 konstatuje, že nejvýkonnější školské systémy jsou ty, které rozdělují zdroje 

na vzdělávání (finanční, lidské, materiální a časové) rovnoměrně mezi zvýhodněnými 

a znevýhodněnými školami a které školám umožňují větší autonomii vzdělávacích 

programů a hodnocení. 

Průměrný výsledek v matematice a vliv socioekonomického zázemí (PISA 2012) 

 
ESCS – Index ekonomického, sociálního a kulturního statusu 

Inkluze a zjišťování výsledků ČŠI 

 v celoplošném zjišťování výsledků žáků 2013 (český jazyk, matematika, cizí jazyk) 

i ve výběrovém zjišťování výsledků žáků 2015 (přírodovědný přehled, společenskovědní 

přehled) dosáhli žáci se sluchovým postižením integrovaní v běžných školách 

srovnatelných výsledků se žáky bez sluchového postižení (se zohledněním přizpůsobení 

v obsahu testů; doklad předchozího závěru – běžné školy vzdělávají integrované žáky 

s postižením stejně úspěšně jako žáky bez postižení) 

 běžné školy neustále zkvalitňují svůj přístup ke vzdělávání žáků s postižením 

i v oblasti hodnocení výsledků vzdělávání – ukázkou forem vhodných přizpůsobení úloh 

získávají metodickou podporu (návod), jak zohlednit specifický typ postižení (týká se 

i ostatních typů postižení) 
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