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SHRNUTÍ
Tento projekt Inklusivní vzdlávání a praxe ve tídách
druhého stupn základních kol je roz íením práce, která
byla ji dokonena ve vztahu ke vzdlávání na prvním stupni.
Pou ili jsme stejn rámec, cíle a metodologii. Na základ
pehledu mezinárodní literatury, pípadovch studií ze 14
evropskch zemích, expertních náv tv v pti zemích, stejn
jako na základ rznch diskusí za úasti expert a Národních
koordinátor jsme identifikovali mno ství aspekt, které se na
rozvoji inklusivních tíd na druhém stupni základních kol podílí.
Tyto závry by mohly bt vchodiskem pro mo né strategie pi
zlep ování inklusivního vzdlávání na druhém stupni
základních kol. Krom toho, nabízí dal í píklady tchto
strategií, zprávy o pípadovch studiích a vmnnch
náv tvách v jednotlivch zemích.
Ve shod se závry studie na prvním stupni základních kol,
m eme tvrdit, e i na druhém stupni platí, co je dobré pro
studenty se speciálními vzdlávacími potebami, je dobré
pro vechny studenty.
Pípadová studie, Spojené království: Uritá kola
byla identifikovaná jako obzvlá t úsp ná v tom, e:
dosahuje vysoké standardy v GCSE zkou kách
[národní, veejné 16+ zkou ky], poskytuje kvalitní
v uku ve v ech oblastech kurikula (…) zaji uje
dobrou v uku studentm s tlesn m posti ením
nebo s v razn mi problémy ve v uce (…). Je to
dal ím podkladem pro tvrzení, e inklusivní koly
jsou celkov efektivní v miteln ch oblastech a
umjí se vyrovnat s potebami v ech student.
Tato studie se dotká pouze fáze vzdlávání na druhém stupni,
tj. vkové skupiny 11 – 14 let. Dívj í studie, která byla
zamena na první stupe se zabvala vkovou skupinou 7 –
11.
Na základ závr studie o praxi ve tídách jsme identifikovali
sedm skupin faktor, které se zdají bt pro inklusivní vzdlávání
efektivní:
4

Kooperativní v uka
Uitelé potebují podporu od … a zárove musí bt
schopni spolupracovat se irokou skupinou koleg ve
kole, stejn jako s odborníky mimo kolu.
Kooperativní studium
Douování (tutoring) vrstevníky je efektivní v kognitivním
a sociáln emoním ohledu. áci, kteí si vzájemn
pomáhají, zvlá t v systému, kter uplatuje flexibilní a
dobe promy lené seskupování ák, profitují ze
vzájemného uení.
Spolupráce p i eení problém
Pro uitele, kteí potebují pomoc pi inklusi student
s problémy v chování, je systematick zpsob, jak
pistupovat k neádoucímu chování, efektivním
nástrojem pro sniování mnoství a intenzity vyru ování
bhem hodin. Efektivní se ukázala bti jasná tídní
pravidla
odsouhlasená
v emi
studenty
(spolu
s odpovídajícími pobídkami).
Heterogenní skupiny
V pístupech k rozdílnostem student ve tíd je
nezbytn a efektivní více diferenciovan pístup k vuce
a heterogenní skupiny.
Efektivní v uka
Opatení zmínná v e by mla bt pijata v rámci
celkového pístupu, kdy je vzdlávání zaloeno na
hodnocení, vyhodnocování a vysokch oekáváních.
V ichni studenti – vetn tch se speciálními
vzdlávacími potebami- ukazují zlep ení v uení, pokud
jsou systematicky monitorovaní, hodnocení, pokud je
jejich práce plánovaná a ohodnocovaná. Kurikulum
me bt pizpsobeno individuálním potebám a
dodatená podpora me bt poskytnuta ve form
Individuálního studijního plánu (ISP). Tento ISP by ml
korespondovat s bnm kurikulem.
Systém domácího prost edí
V nkterch kolách byla drasticky zmnna organizace
5

v uky: studenti zstávají ve dvou nebo tech tídách, kde
se odehrává skoro v echno vyuování. Nevelk t m
uitel je zodpovdn
za vzdlání poskytované
v domácím prostedí.
Alternativní zpsoby studia
Na podporu inkluse student se speciálními potebami
bylo v posledních letech vyvinuto nkolik model
zamen ch na vukové strategie. Takovéto programy
mají za cíl nauit studenty, jak studovat a e it problémy.
Dále tvrdíme, e dát studentm vt í odpovdnost za
jejich vlastní studium m e pispt k úspchu inkluse na
stedních kolách.
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1

ÚVOD

Realizace speciálního vzdlávání na druhém stupni základní
koly je komplexní téma v rámci speciálního vzdlávání
i kurikula. Rzné zprávy (viz studie Evropské agentury o
poskytování speciálního vzdlávání v Evrop, 1998, 2003 jako
píklady) potvrzují, e inkluse se celkov dobe rozvíjí ve fázi
primárního vzdlávání, ale v sekundární fázi se objevují
záva né problémy. Dá se íct, e zvy ující se pedmtová
specializace a rzné organizaní strategie ve vuce ák
druhého stupn základních kol bvají píinou záva nch
potí í pro inklusi student na této úrovni vzdlávání. Tato
situace je umocnna faktem, e mezera mezi studenty se
zvlá tními potebami a jejich vrstevníky se s vkem zpravidla
zvt uje. Navíc je druhostupové vzdlávání v mnoha zemích
obvykle charakterizováno “proudovm” modelem: studenti jsou
umisováni do rznch proud (nebo tídních uskupení) podle
úrovn, kterou dosahují.
Z literatury, védsko: Star í studenti nará ejí na
podstatn více bariér ne ti mlad í (...) Problémy
nebvají spojovány s diagnózou a pohyblivostí, ale
spí e se kolními aktivitami a organizací.
Z literatury, vcarsko: Pechod z obvykle
integrativního vzdlávání na primární úrovni na
obvykle segregovan druh stupe vzdlávání m e
bt pova ován za rozhodující moment ve vbru
studentovy kariéry. Pechod z více integrativní formy
vzdlávání ve tíd ke vzdlávání ve skupinách
rozdlench podle vkonnosti zanechává vliv na
zbvajícím ase stráveném ve kole - navíc studenti
se speciálními vzdlávacími potebami nemohou
prost nechat stranou jejich “zavazadlo” z asu
stráveného na prvním stupni koly. Piná ejí si je
s sebou do této oste segregované formy vyuování.
Jiné komplexní téma relevantní zvlá t ve druhostupové fázi,
je tendence dávat draz na vzdlávací vstupy. Tlak na
zv en akademick vstup, kter je vyvíjen na vzdlávací
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systémy, me bt vnímán jako faktor pispívající k umisování
student do speciálních kol a tíd.
Z literatury, panlsko: Fakt, e druhostupové
vzdlávání je charakterizováno písnm postupem
podle osnov v rámci homogenní skupiny student,
stuje dnes monost zavádt proces adaptace
kurikula pro zjevn heterogenní studenty.
Samozejm, není pekvapivé, e spolenost obvykle poaduje,
aby se vnovalo mnohem více pozornosti tomu, jaké vstupy
piná í investice do vzdlávání. Vsledkem je v ak, e
do vzdlávání se vná í “trní prvek” a rodie se zaínají chovat
jako “zákazníci”. koly se stávají “zodpovdnmi” za vsledky,
jich dosahují a zvy uje se tendence posuzovat je podle jejich
akademického vstupu. Je teba zdraznit, e tento vvoj
pedstavuje znané nebezpeí pro zranitelné studenty. V tomto
smru se me zdát, e pání docílit vy í akademické vstupy
a pání vlenit studenty se speciálními vzdlávacími potebami,
se vzájemn vyluující. Pesto píklady ze souasné studie
ukazují, e to nemusí bt vdy pravda:
Pípadová studie, Spojené království: editel
komentoval, jak se kola vyvíjela od poátk inkluse,
a to jak ve kále speciálních vzdlávacích poteb,
které jsou schopni pokrt, tak ve vztahu k celkovm
akademickm vsledkm. kola se úspn
vyrovnala s naptím mezi tmito dvma vvoji.
Deset msíc ped studijní návtvou byla kola
podrobena formální inspekci Úadu pro standardy ve
vzdlávání, která ídí národní program inspekcí pro
vechny koly v Británii. Zpráva byla extrémn
píznivá a kola byla hodnocena jako “dobrá”.
Zpráva uvádla: “Je oprávnn hrdá na její inklusívní
a multikulturnní étos, ve kterém dosahuje vysokch
standard pro studenty a pomáhá rozvoji klimatu
vzájemné pée. Vztahy mezi managementem,
personálem a studenty jsou velmi dobré a kola je
vedena se zaujetím a integritou. Za vloené peníze
poskytuje vysokou protihodnotu.”
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Dívj í studie Evropské agentury potvrzují, e vt ina zemí se
shoduje,
e téma inkluse je hlavní oblastí zájmu ve
druhostupové fázi vzdlávání. Specifické problémové oblasti
bvají vidny v nedostateném vzdlávání uitel a v mén
pozitivních uitelskch postojích. Uitelské postoje bvají pro
dosa ení inklusívního vzdlávání vt inou pova ovány za
rozhodující. Postoje uitel jsou znan závislé na
zku enostech - zvlá t se studenty se speciálními vzdlávacími
potebami - jejich vcviku, dostupné podpoe a dal ích
okolnostech jako je velikost tídy a jejich pracovní zát .
Z literatury, Rakousko: (...) jasn se ukázalo, e
pozitivní postoje uitel a kolní komunity vi inklusi
jsou základní hybnou silou pro úsp nou inklusi, a
u je vybrán jak koliv model v uky. Inovaní trendy
tchto kol mohou dokonce pomáhat pekonávat
mnohé obtí e (nap. nedostatené mno ství hodin
pro s tím spojené monitorování, patn vybavené
tídy, píli mnoho uitel v t mu, atd.)
Vypadá to, e na druhém stupni kol nechtjí uitelé píli
zaazovat studenty se zvlá tními vzdlávacími potebami do
svch tíd. Práce s takovmi studenty vy aduje zapálení a
citlivost k jejich potebám.
Pípadová studie, Nizozemsko: (T kající se
dvanáctiletého chlapce s Aspergrov m syndromem).
Jednou si jedna z jeho uitelek v imla, e domácí
úkol neudlal cel . Kdy se ho tutor zeptal, zjistil, e
kvli omezenému prostoru v jeho zápisníku nemohl
napsat cel svj úkol v jednom ádku. Student
odmítal pou ívat ostatní ádky proto e ml pocit, e
jsou vyhrazeny pro ostatní pedmty. Také ve tíd si
bhem hodin neopravoval v echny své chyby,
proto e v se itu neml dost místa. Tutor mu navrhl,
aby si zapisoval na pravou stránku a poznámky
o opravách si dlal na levou. Proto e tohle e ení
studentovi umo nilo zabránit neupravenosti jeho
se itu, souhlasil a problém byl vye en. Neústupn
na úprav trval.
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V této studii se zamíme na tato a dal í témata, která se tkají
inkluse na úrovni druhého stupn kol. tenáe, které zajímají
dokumenty, z nich vychází tato shrnující zpráva, odkazujeme
na oddíl Inklusívní vzdlávání a praxe ve tídách webové
stránky Agentury www.european-agency.org (odkaz na
domovskou stránku), kde mohou bt nalezeny následující
dokumenty:
1. Pehled mezinárodní literárních zdroj na téma praxe ve
tídách: Inklusivní vzdlávání a úinná praxe ve tídách
druhého stupn základních kol.
2. Zprávy o vmnách expert v pti zemích.
3. Zprávy z pípadovch studiích ze 14 úastnickch zemí.
tenái se z této oblasti webovch stránek mohou také dostat
ke v em informacím z projektu základního vzdlávání.
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RÁMEC, CÍLE, METODOLOGIE

Rámec
Obecn rámec pro druhostupov projekt byl podobn rámci
pou itému v projektu zameném na vzdlávání prvostupové.
Studie byla zamena na efektivní praxi ve tídách s inklusivním
vzdláváním. Pedpokládali jsme, e úrove inklusivního
vzdlávání zále í zejména na innosti uitel ve tíd. Nicmén
to, jak uitelé ve tídách pracují, závisí na jejich vzdlání,
zku enostech, názorech a postojích, stejn jako na situaci ve
tíd a kole a na faktorech mimo kolních (místní a regionální
pedpisy, kolská politika, financování a dal í).
Z literatury, panlsko: Je jasné, e v ukové
problémy
ák nevznikají pouze v souvislosti
s uením, ale i se zpsoby organizace koly, se
kter mi je pímo spojen charakter procesu uení ve
tídách (tj. takové problémy s uením).
Z literatury, Spojené království: Jakkoli pípadové
studie ukázaly, e existuje rozdíl ve vnímání
“inkluse”, oekávan ch
v sledk
i procesu
potebného k jejímu dosa ení, panovala shoda o
tom, e inklusívní praxe vy aduje celo kolskou
reformu a odklon od konceptu “léebné pedagogiky”
ke kurikulárnímu rozvoji ve smyslu jeho obsahu a
prezentace.
Ve srovnání s dívj ím studií zamenou
vzdlávání, u druhostupového vzdlávání je
proto e v mnoha zemích je organizace
zalo ena na pedmtech. S tím souvisí, e
pravideln pesouvat mezi tídami.

na prvostupové
vzva je t vt í,
kolního kurikula
se studenti musí

Z literatury, Rakousko: Vnj í diferenciace je
spojena s organizaním rozdlením tídy jako celku.
Dti tak nezstávají s jejich základní skupinou, ale
pemisují se do rzn ch tíd na spolené hodiny se
studenty ze tíd paralelních. V mnoha pípadech se
ukázalo, e proto e nem e b t zaji tna sociální
kontinuita, to pedstavuje znanou nev hodu pro
11

integraci dtí
vzdlávání.

se

speciálními

pot ebami

ve

Zpsob, jak m je v mnoha zemích obvykle organizováno
vzdlávání na druhém stupni, pedstavuje ve svém dsledku
pro studenty se speciálními vzdlávacími potebami zásadní
v zvy. Je proto vysoce relevantní identifikovat nkteré ze
strategií, které koly k pekonání tohoto problému pou ily.
Zpsoby, jak mi uitelé a koly realizují inklusi ve tídách
m ou mít rzné formy. Definovan m cílem této studie bylo
popsat tyto rzné pístupy k inklusívnímu vzdlávání a tyto
informace více roz íit.
K dosa ení tohoto cíle bylo v této studii zformulováno nkolik
klíov ch otázek. Hlavní otázkou bylo: Jak je mono s rozdíly
ve t íd zacházet? Navíc byla posuzována dal í otázka: Jaké
podmínky jsou nutné pro zacházení s rozdíly ve t íd?
Centrem pozornosti studie byla práce uitel. Teba e
pipou tíme, e práce uitel a rozvoj jejich innosti jsou
ovlivnny nkter mi klíov mi osobami v jejich nejbli ím okolí:
editelem, kolegy a odborníky pímo ve kole nebo v jejím okolí.
Toto jsou tedy ti, které pova ujeme za hlavní cílovou skupinu
této studie.
Cíle
Hlavní úlohou této studie je poskytnout klíov m osobám
znalosti o mo n ch strategiích pro zacházení s rozdíly ve tíd
a kole a informovat je o podmínkách nutn ch k implementaci
tchto strategií. Projekt se pokou í odpovdt na zásadní
otázky t kající se inklusívního vzdlávání. V první ad tvrdí, e
je nezbytné porozumt tomu, co v inklusívním prostedí
funguje. Navíc se domníváme, e je teba hloubji porozumt
tomu, jak inklusívní vzdlávání funguje. Za tetí je dle ité znát,
pro funguje (podmínky pro implementaci).
Metodologie
K získání odpovdí v e popsané otázky jsme u ili nejrznj í
cesty. Prvním krokem bylo sepsání zprávy na základ studie
literatury s popisem rzn ch model inklusivního vzdlávání a
12

podmínek nutnch k tomu, aby tyto modely mohly bt úspn
implementovány. Jak metodologie, tak závry pehledu
literatury jsou zevrubn popsány v publikaci Inklusívní
vzdlávání a efektivní praxe ve tíd na druhém stupni kol,
která byla publikována jako elektronická kniha (Middelfart,
2004: www.european-agency.org) ve verzi ke staení. Cílem
této fáze pehledu literatury bylo zjistit, co v inklusivních
zaízeních funguje.
Druhá fáze - pípadové studie - se zamila na to jak inkluse
funguje a co je nutné, aby fungovala. lenské zem Evropské
agentury analyzovaly píklady dobré praxe (pípadové studie)
ve svch zemích. Poadavek byl, aby se zamily na praxi ve
tídách a aby popsaly charakteristiky jejich vzdlávacího
programu. Dále byly vzaty v úvahu kontext a podmínky tohoto
programu; zvlát ty podmínky a kontext, které byly
povaovány za nutné pro implementaci a zachování programu.
Tyto podmínkové a kontextové promnné mohou existovat na
nkolika úrovních: uitel (dovednosti, znalosti, postoje a
motivace); tída; kola a kolní tm; podprné sluby; finanní a
politické otázky a tak dále.
Konen, v programu vmn experti navtívili, analyzovali a
hodnotili píklady z praxe, tak aby zjistili nejdleitjí rysy
inklusivní praxe ve tídách. Prostednictvím návtv v rznch
lokalitách, kde je praktikováno inklusivní vzdlávání, a diskuse
s experty úastnícími se tchto návtv bylo dosaeno
kvalitnjího a irího porozumní toho co, jak a pro inkluse
me nebo neme fungovat. Hostiteli vmnnch návtv byly
následující zem: Lucembursko, Norsko, panlsko, védsko a
Spojené království (Anglie). Vmny se uskutenily bhem léta
2003.
Pro zjitní prezentovaná v této shrnující zpráv byly pouity
rzné zdroje informací: za prvé, vsledky studia literatury (jak
národní tak mezinárodní). Za druhé, byl pouit popis vech
místních píklad (pípadovch studií) ve trnácti úastnickch
zemích. Konen byly pouity informace tkající se vmnnch
aktivit. Tímto zpsobem jsme zajistili holistick pístup k vuce
ve tídách, spoívající jak na vzkumu, tak na informacích
z kadodenní tídní praxe.
13

Dalí kapitola obsahuje pehled charakteristik vuky ve tídách
v inklusivních základních kolách. V poslední kapitole jsou pak
pedstaveny podmínky pro inklusi.
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EFFEKTIVNÍ VUKA VE T ÍD

Zacházení s odli nostmi je jednou z nejvt ích vzev
v evropskch kolách a tídách. Inkluse m e bt organizována
rzn a na rznch úrovních, ale v podstat je to uitelsk tm,
kter se musí vyrovnat se vzrstající rznorodostí studentskch
poteb v jejich kole a tíd a musí adaptovat a pipravit
kurikulum tak, aby dostaten vyhovl potebám v ech
student – jak tch se speciálními vzdlávacími potebami, tak
jejich vrstevník.
Z literatury, panlsko: To je pro koly, pokud
zam lejí zamit zv enou pozornost odli nostem
v charakteristikách student, musí pem let nad
takov mi aspekty, jako je jejich organizace a v kon,
existence koordinované a kooperativní práce mezi
uiteli, spolupráce celé vzdlávací komunity a
u ívané prostedky a vzdlávací praxe.
Studie poukazuje na nejmén sedm skupin faktor, které se pro
inklusivní vzdlávání zdají bt úinné. Není pekvapivé, e
nkteré z tchto faktor byly také zmínny v na í studii
o základním vzdlávání: kooperativní vuka, kooperativní
uení, spolupráce pi e ení problém, heterogenní sestavování
skupin a efektivní vukové pístupy. Navíc, zvlá t dva z faktor
se zdají bt relevantní pro druhostupovou vzdlávací úrove:
domácí systém a alternativní studijní strategie.
V následujících sekcích tchto sedm faktor definujeme,
rozvádíme a ilustrujeme pímmi citacemi ze zpráv ze studijních
náv tv, z pípadovch studií a z pehledu literatury.
(i) Kooperativní vuka

Uitelé potebují vzájemn spolupracovat a potebují
faktickou a flexibilní podporu rznch koleg. Obas
nkter student se speciálními vzdlávacími potebami
potebuje specifickou pomoc, kterou mu uitel v rámci
jeho b né tídní rutiny nem e poskytnout.
Za takovch okolností picházejí na scénu ostatní
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uitelé a podprn personál Vzvou jsou pak otázky
spojené s flexibilitou, dobrm plánováním, spoluprací a
tmovou vukou.

Studie napovídá, e inklusivní vzdlávání se zdokonaluje
nkolika faktory, které mohou bt sdru eny pod hlavikou
kooperativní vuky. Kooperativní vuka se vztahuje ke v em
zpsobm spolupráce mezi uitelem a asistentem, uitelovmi
kolegy a dal ími odborníky. Charakteristické pro kooperativní
vuku je, e student se speciálními vzdlávacími potebami
nemusí bt pemístn ze tídy, aby se mu dostalo podpory, ale
e mu tato podpora m e bt poskytnuta ve tíd. Takto se ve
studentovi prohlubuje pocit sounále itosti a zvy uje se jeho
sebehodnocení, které je samo o sob silnm facilitátorem pro
uení.
Druh vznan rys kooperativní vuky je, e poskytuje e ení
problému izolace uitel. Uitelé se mohou vzájemn uit ze
svch pístup a poskytovat si odpovídající zptnou vazbu.
Vsledkem je, e se kooperativní vuka jeví jako efektivní nejen
pro kognitivní a emoní vvoj student se speciálními
vzdlávacími potebami, ale zárove vyhovuje i potebám
uitel. V pípadovch studiích dobré praxe v jednotlivch
zemích je asto zmínno, e uitelé se nad en uí z pístup
u ívanch ostatními kolegy.
Pípadová studie, Irsko: kola má kolní podprn
tm, kter je sloen z editele, zástupce editele,
uitel poradc, podprnch uitel, zastupujících
uitel a domov/ kola/komunita styného uitele.
Tento tm se schází kad tden, aby diskutoval
poteby ák s problémy v chování a uení a aby
vytvoil plán, jak jim elit.
Pípadová studie, Rakousko: Tmová práce
vyaduje zv enou kapacitu pro komunikaci a ízení
konflikt, pro zadávání úkol a pro konzultace se
v emi hrái. Tato ást práce je zvlá t asov
nároná. I tak je v ak tmová práce a tmová vuka
extrémn fascinujícím aspektem práce v ech hrá.
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Poteba pracovat spolu blí e ne
“b ní
druhostupoví uitelé” byla zásadním motivaním
faktorem pro pijetí této úlohy. Tmová práce a s ní
spojená vmna zku eností jsou vnímány jako
vrazn obohacující.
Expertní návtva, Lucembursko: V ichni uitelé
zapisují svá pozorování do knihy, která je pístupná
tm, kteí jsou do vuky ve specifickch tídách
zapojeni. Je to zpsob vnitní komunikace mezi
uiteli, zpsob, jak se podlit o informace
o problémech v chování a uení ák s tmi, kteí
s nimi pracují.
(ii) Kooperativní studium

Studenti kteí si vzájemn pomáhají, zvlá t
v systému, kter je flexibilní a kter promy len vytváí
ákovské skupiny, profitují z uení se v tmu.

Jak se zdá, studie ukazuje, e douování nebo kooperativní
studium ve vrstevnické skupin je efektivní jak v kognitivní, tak
v sociáln–emoní slo ce uení a vvoje. Navíc nejsou ani
ádné náznaky e by schopnj í áci takovou situací trpli ve
smyslu nedostatku novch vzev a píle itostí.
Existují rzné koncepty, které popisují vzdlávací techniky, pi
nich
áci pracují dohromady ve dvojicích: tutorství,
kooperativní uení a kouování. Pi u ití vt iny tchto technik
uitelé heterogenní páry (a nkdy trojice) tvoené rolemi tutora
a áka (a nkdy také pozorovatele) urují. V echny role jsou
reciproní: i mén schopn ák zastává také roli tutora.
Tento pístup má zvlá t pozitivní vliv na sebedvru ák a
zárove stimuluje sociální interakci ve skupin vrstevník.
Z kooperativního uení t í v ichni áci: ák, kter vysvtluje
informaci druhému, si ji zapamatuje lépe a na del í as, a
poteby áka, kter se uí, jsou lépe uspokojeny jeho
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vrstevníkem, jeho míra porozumní je pouze o málo vy
jeho nebo její vlastní úrove.

í ne

Vsledky vzkumu ukazují, e kooperativní studijní pístupy
nejen e mají pouze pozitivní vstupy, ale e je lze také
relativn jednodu e implementovat.
Expertní návtva, védsko: Vidli jsme áky
diskutující jejich úkol nejen bhem hodin, ale také
bhem pestávek, Spolupráce se spoluáky se
speciálními potebami je pro n pirozenou situací
jak rozvíjet a zakou et empatii.
áci zaívají
pospolitost, naslouchajíc vzájemnm názorm.
Z mezinárodní literatury: Celotídní vrstevnické
douovací schzky byly na rozvrhu dvakrát tdn po
patnácti minutách. Uitelé byli poádáni, aby vytvoili
heterogenní tmy,v nich by byli ti áci s rznmi
úrovnmi vkonu. Bhem schzky hrál kad ák roli
douujícího, douovaného a pozorovatele. Douující
vybral úkol, kter ml bt splnn douovanm a
pozorovatel poskytoval sociální podporu. Uitel
zaji oval asistenní procedury.
(iii) Spolupráce pi eení problém
Spolupráce
pi
e ení
problém
se
tká
systematického pístupu k ne ádoucímu chování ve
tíd.
Zahrnuje
systém
jasnch
pravidel,
odsouhlasench v emi studenty, s odpovídajícími
pobídkami a souasn i vhr kami ve vztahu
k chování.

Zji tní ze zpráv z jednotlivch zemí a pehled z mezinárodní
literatury ukazují, e pou ívání technik spolupráce pi e ení
problém sni uje mno ství a intenzitu vyru ování bhem hodin.
Draz je kladen na to, e vytváení úinnch tídních pravidel je
projednáno s celou tídou a e tato pravidla jsou ve tíd
zeteln na oích. V nkterch pípadovch studiích byla
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pravidla obsa ena ve smlouv, kterou áci podepisovali. Jsou
rzné zpsoby k vypracování tídních pravidel, ale pípadové
studie vyzdvihují potebu svolání schzky na zaátku kolního
roku. Je také teba, aby tídní pravidla byla spolu s pobídkami a
odrazujícími faktory sdlena rodim.
Expertní návtva, Lucembursko: Vytváení tídní
smlouvy: áci a uitelé vyjednali a odsouhlasili deset
pravidel. To znamená, e kad ml respektovat tato
pravidla a pizpsobit jim své chování. Cílem této
metody bylo tmové eení problémové situace.
Expertní návtva, Spojené království: Byla
uplatovaná politika rovnch píleitostí, která byla
oteven propagovaná na tídních zdech. Ve tíd
byl zaveden kodex chování. K posílení kodexu byly
zavedeny pastorální hodiny. kolní shromádní
byla vyuita jako platforma pro zptnou vazbu
o chování student. kolní a tídní pravidla byla
projednávána se áky. Rodie byli poádáni, aby
podporovali jejich dti v dodrování kolního kodexu
v praxi. Museli také podepsat souhlas s tímto
závazkem. Tato smlouva s rodii a studenty byla
podepisována kad kolní rok.
Pípadová studie, Nmecko: Na konci tdne se
konaly tzv. “Pátení krouky” nebo se konal tídní
vbor. Slouí k reflexi událostí tdne, k diskusím
o problémech a ke spolenému hledání jejich eení.
áci, stejn jako uitelé, mohou vyjádit svoji kritiku,
ale také radost a úspchy z uplynulého kolního
tdne.

(iv) Rznorodé skupiny

Rznorodé sestavování skupin student se t ká
implementace vzdlávacího prostedí tam, kde jsou
áci stejného vku s rzn mi schopnostmi spolen ve
stejné tíd. Základem konceptu tídy s áky
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s rozdílnmi schopnostmi je, vyhnout se selekci a
respektovat pirozenou variabilitu v charakteristikách
ák.

Sestavování heterogenních skupin a více diferenciovan
pístup ke vzdlávání jsou nezbytné a efektivní v pípad vuky
rozmanitch ák ve tíd. Podtrhuje to princip, e v ichni áci
jsou si rovni a e dlení ák do prospchovch kategorií ve
druhostupovém vzdlávání pispívá k opomíjení student se
speciálními
vzdlávacími
potebami.
Vhody
tohoto
organizaního pístupu jsou zejmé ve vztahu k rozumové a
zvlá t k emoní a k sociální úrovni. Pispívá to také
k pekonání vzrstající mezery mezi studenty se speciálními
vzdlávacími potebami a jejich vrstevníky. Dále to také
prohlubuje pozitivní pístup, jak student, tak uitel ke
studentm se speciálními vzdlávacími potebami.
Toto zji tní je velmi dle ité, vyjaduje jasnou potebu zemí
ve vztahu k zacházení s rozdíly ve tídách. Je také
samozejmé,
e heterogenní sestavování skupin je
pedpokladem ke kooperativnímu uení.
Expertní návtva, Norsko: áci jsou seskupováni
do skupin rznmi zpsoby z rznch dvod, v e
v souladu s tím, co se dje ve kole nebo s cíly,
kterch se kola snaí dosáhnout. Nejdíve jsou
v ichni studenti ve kole roztídni podle jejich vku
do roník a pak je kad roník rozdlen do dvou
tíd. Ty prbn a asto spolupracují. Bhem hodin
jsou vytváeny pracovní skupiny rznch velikostí, od
pár a po celou tídu, pracují spolen.
Pípadová studie, Rakousko: áci pracují tetinu
hodin s individuálním tdenním plánem, pedmty
jako biologie nebo zempis jsou organizovány
zejména v projektech, nkdy cross-kurikularním
zpsobem. Partnerská a tmová práce pevauje
v denní práci. V nmin, matematice a anglitin
nejsou áci jako obvykle rozdleni do tí
vkonnostních skupin (ti rzné tídy). Vt inu asu
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pracují podle svch schopností spolen na jednom
tématu ve spolené tíd.
(v) Efektivní vyuování

Efektivní vzdlávání je zalo eno na monitorování,
hodnocení, oceování a vysokch oekáváních.
Pou ívání standardního kurikula pro v echny áky je
dle ité. Pesto je v mnoha pípadech potebná
adaptace tohoto kurikula, nejen pro ty se speciálními
vzdlávacími potebami na spodním konci kontinua,
ale pro v echny áky. S ohledem na ty se speciálními
vzdlávacími potebami je tento pístup definován a
zam len v rámci individuálního vzdlávacího plánu
(IVP).

Pípadové studie zdrazují
e dle itmi úinnmi
vzdlávacím pístupy jsou: monitorování, hodnocení, oceování
a vysoká oekávání. V ichni áci z tohoto pístupu t í, zvlá t
pak ti se speciálními vzdlávacími potebami. Efektivní vukové
pístupy také pispívají k zámru sní it mezeru mezi studenty
s a bez speciálních vzdlávacích poteb. Dle itá úvaha
vyplvající z pípadovch studií stát je, e IVP by ml pasovat
do b ného rámce kurikulua.
Pípadová studie, panlsko: Jako základ bereme
kurikulum základní koly a pak zavádíme podstatné
zmny, ale necháváme áky participovat, jak jen to
je mo né, na obecnch vukovch zku enostech,
tak e se mohou ve kole cítit integrovaní. Je velmi
dle ité, e jsou áci úpln integrovaní v jejich b né
skupin. Abychom zajistili jejich integraci, jejich úast
na b nch aktivitách, musí bt jejich skupina
podporována a musí sdílet alespo ti pedmty
základního kurikula, douovací hodiny a volitelné
pedmty s jejich spolu áky.
Pípadová studie, Island: Pesto e aka stráví
vt inu svého kolního asu ve tíd, velká ást
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tídní vuky a uení je individuální. Studenti pracují
zejména na svch vlastních úkolech v jazycích,
umní, islandtin a matematice. Úkoly a práce ve
tíd jsou diferenciované v matematice a jazycích.
Její studijní materiál je adaptován a zmnn na
základ jejích poteb.
(vi) Systém domácího prostedí

V systému domácího prostedí se zásadn mní
organizace vuky.
áci zstávají ve spoleném
prostoru, kter se skládá ze dvou nebo tí tíd, kde se
odehrává skoro v echno vyuování. Za vuku
v domácí zón je zodpovdn mal tm uitel.

Jak jsme ji díve zmínili, zv ená pedmtová specializace a
specifická organizace hodin na druhém stupni kol pedstavuje
pro áky se speciálními vzdlávacími potebami závané
problémy. Pípadové studie ukazují, e existuje nkolik cest
vhodnch k e ení této otázky. Takovm modelem je systém
domácího prostedí: áci zstávají v jejich vlastním prostedí
sestávajícím se z malého potu tíd a malé skupiny uitel, kteí
pokrvají skoro v echny pedmty jako skupinov úkol. Zvlá t
pro áky se speciálními vzdlávacími potebami je to podpora,
kterou potebují, aby mli pocit, e nkam “patí”.To také
pispívá k pání poskytovat stabilní a kontinuální prostedí a
k poteb organizovat vzdlávání bez rozdlování podle
prospchu. Konen to také zvy uje uitelskou spolupráci a
poskytuje pro n neformální vzdlávací píleitosti.
Pípadová studie, védsko: kola má asi 55
uitel. Jsou organizovaní v pti tmech po 10 – 12
uitelích v kadém. Kad tm je zodpovdn za 4 –
5 tíd. Kad pracovní tm je ekonomicky
samostatn a má vlastní vukovou platformu,
konkrétní plán vize koly. Znamená to, e flexibilita
zpsob práce, rozvrhu (…) a dalího vzdlávání
uitel me bt uzpsobena rozdíln podle tm a
ák. áci jsou ve vkov smíench skupinách a
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dva uitelé uí vtinu teoretickch pedmt.
Pestoe jsou uitelé specializovaní na vuku
jednoho nebo dvou pedmt, v tomto modelu uí
také jiné pedmty. Dvod pro zmnu potu uitel
ve tíd byl, jak íkal editel, “zbavit se tké
atmosféry a konflikt mezi áky a mezi uiteli a áky.
Cítíte, e musí bt jiné zpsoby práce, aby se áci
cítili bezpen. Ve kole jsme si mysleli, e to bude
mnohem bezpenjí prostedí, jestli ten sam uitel
bude ve tíd tak moc, jak jen to bude moné.” To
znamená, e ve kole nkteí uitelé uí pedmty,
ze kterch nemají oficiální zkouku. Ale jak prohlásil
editel, fungovalo to: “Za prvé proto, e uitelé mli
zájem o tento dalí pedmt. Za druhé proto, e tito
uitelé mli podporu od mentora tohoto pedmtu,
experta v daném pedmtu.”
Expertní návtva, Norsko: kola dává draz na
to, e kad roník musí bt fyzická, sociální a
akademická jednotka, v nm mají vichni áci
silnou vazbu na svou tídu. Tm kadého roníku se
skládá ze tí tídních uitel, speciálního
vychovatele, zastupujícího a pedmtového uitele a
sociálního vychovatele a/nebo asistenta. Tm má
spolenou kancelá, zná vechny dti a má
spolenou odpovdnost za úrove roníku. lenové
tmu podporují jeden druhého, spolupracují pi
plánování práce a spolupracují s rodii.
P ípadová studie, Lucembursko: Pokud je to
moné, tída musí zstat jako stejná skupina ák po
ti roky. Je zde omezené mnoství uitel na tídu,
kad uitel me uit více pedmt. Mnoství
uitel je redukováno na minimum v zájmu zajitní
dobré atmosféry. Stál tm uitel pokrvá hodiny po
ti roky, v zájmu posílení skupiny a vybudování
lepího vztahu mezi áky a uiteli. Tídy jsou zde
osobnjí, tak aby vytváely klidné prostedí pro
áky.
Expertní návtva, védsko: kola uívá model
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dvou uitel - v kadé tíd je tm dvou uitel, kteí
jsou vt inu asu spolu. Uí skoro v echny
pedmty, i kdy pro n nemají kvalifikaci. Mimo
spolench uitelskch povinností pozorují dti,
hodnotí je, pokud je to nutné, a navrhují zvlá tní
podporu pro jejich vzdlávání. Vsledkem je, e
uitelé mají stálého partnera k plánování proces a
aktivit, mají zptnou vazbu a kompetentního partnera
k pozorování, hodnocení a ohodnocování ák.
Z literatury, Rakousko: Hlavní aspekty úsp né
spolupráce jsou malé a iditelné tmy, i kdy nkteré
pedmty jsou vyuovány uiteli bez potebné
formální kvalifikace, vle a schopnost spolupracovat
se zúastnnmi uiteli.
Z literatury, Norsko: Klíem k tomuto je také zajistit,
aby v ichni áci zakou eli dobré vztahy a pocit
sounáleitosti, úasti a vlivu spoluák, a mli dobré
podmínky pro spolenou práci v zájmu jejich
spoluúasti na rozvoji dobré tídní praxe.
(vii) Alternativní studijní strategie

Implementace alternativních studijních strategií je
zamena na v uku ák, jak se uit a jak e it
problémy. V souvislosti s tím koly kladou na áky
vet í odpovdnost za jejich vlastní uení.
Na podporu inkluse ák se speciálními potebami bylo
v posledních letech vyvinuto nkolik model, které jsou
zameny na studijní strategie. V takov ch programech se áci
uí nejen tyto strategie, ale také, jak aplikovat tu správnou
strategii v ten správn as. Je zejmé, e vt í odpovdnost
ák za jejich vlastní studium pispje k úspchu inkluse na
druhém stupni kol. Informace ze zemí ukazují, e vt í draz
na odpovdnost ák za vlastní uení je úsp n m pístupem.
Expertní návtva, védsko: áci jsou manaery
vlastního studijního procesu. Plánují si vlastní
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pracovní as; vybírají si cíle a úrovn a zpsoby, jak
cíl dosáhnout (…). Jin píklad vstavby
zodpovdnosti je asov rozvrh. asy zaátk
ranního vyuování nejsou pevn stanoveny, ale je
zde plhodinov interval a áci si mohou vybrat, ale
pokud pijdou ráno pozdji, po vyuování budou
muset zstat déle.
Pípadová studie, Island: kola dává draz na
studijní prostedí a uívání rozlinch vukovch
metod. Pro kolní personál je velmi dleité, mít se
áky pozitivní vztah, a nezávislost a odpovdnost
ák v jejich studijním chování.
Pípadová studie, védsko: Problém pro vechny
áky je klást otázky a ádat podporu v tom, co se
nenauili v jejich dívjí kole. V tomto modelu, kde
odpovdnost za studium je více závislá na kadém
áku, má dotazování vtí vznam. Tak, jak uitel
prohlásil, “áci zaali rozumt tomu, e jsou zde, aby
se uili, e uitelé jsou zde, aby jim pomohli
porozumt a proto se musí ptát.”
V této a v pedcházejících sekcích bylo popsáno nkolik
úinn ch pístup na druhém stupni kol. Tyto pístupy pispívají
k procesu realizace inklusivního vzdlávání, vzdlávání, které je
zameno na poskytování kurikula pro v echny. Mlo by b t
zdraznno, e je nkolik cest, jak tohoto cíle dosáhnout, ale e
pípadové studie ukázaly, e zvlá t úinná je kombinace tchto
pístup. V dal í sekci je pedstaven indikativní pehled
podmínek pro implementaci tchto pístup.
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4

PODMÍNKY PRO INKLUSI

Cílem této studie je identifikovat pístupy v kurikulu, které se
zdají fungovat v inklusivních tídách. Pesto je zde mnoho
nezbytn ch pedpoklad pro inklusivní vzdlávání. Na základ
studia
(v zkumné)
literatury,
stejn
jako
informací
z pípadov ch studií a diskuse mezi experty, je zejmé, e pro
úsp nou inklusi je teba splnit mno ství podmínek. Jejich
indikativní pehled je uveden ní e.
Uitelé
Rozvinout pozitivní postoje uitel:
Z literatury, pan lsko: (…) zdá se e nkteí
uitelé se píli jednodu e uí, jak “segregovat” áky;
jak pova ovat “tyto”
áky za ty, které patí
podprnému uiteli (…), kteí jsou “speciální” (…),
kteí jsou v péi jiného “specialisty”.
Vytvoit pocit “sounále itosti”:
Expertní náv t va, Lucembursko: Na áky se
speciálními vzdlávacími potebami je pohlí eno
jako na lidi s vlastní specifickou a jedinenou historií
a identitou. Uitelé se sna í, aby se áci cítili jako
lenové rodiny a stejn tak i komunity, zvy ují tak
jejich sebehodnocení. Je zde konstantní úsilí
vytváet ákovu sebedvru via pozitivní interakci
mezi leny tídy (vetn uitele).
Z literatury, v carsko: Pocit “nás” je ve tíd
zdrazován, co podporuje sociální integraci v ech
ák. Navíc, musí zde bt dostaten dostupná
situace ve které studenti mohou opravdu pracovat,
za ívat a uit se spolu – píli mnoho segregace
zabrauje pocitu komunity.
Zavést odpovídající pedagogické dovednosti a as pro reflexi:
P ípadová studie, Norsko: Jestli e bereme v úvahu
akademické a sociální dovednosti ák, musíme
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také souasn dovolit uitelm rozvíjet jejich vlastní
dovednosti. Proto jsme jim nabídli kurzy z (…)
zamezující potíím v tení a psaní. Vedle toho
plánujeme poskytnot jim kurz o potíích v chování –
take vdí, co mají dlat, pokud se nco takového
vyskytne. Také se snaíme zajistit, aby uitelé mli
potebn as na reflexi a na diskusi o spolench
problémech a zku enostech.
Z literatury, Francie: Trénink a informace jsou
hlavní pedpoklady pro úspch ve vzdlávací
integraci. V echny experimenty popisují trénink a
vmny
mezi
vukovmi,
vchovnmi
a
terapeutickmi tmy a rodii a studenty ped
iniciativami a bhem integrace (…) Znát vzvy
integrace, specifika postiení, jejich dopad na uení,
jsou v echno informace , které by mly pedcházet
zaleování jednoho nebo více adolescent se
speciálními vzdlávacími potebami, eliminují
obvyklé vhrady a vedou k favorizování osobního
zainteresování.
kola
Implementovat celokolní pístup:
Pípadová studie, Spojené království: Pokud si
uvdomíme, jakm zpsobem je vt ina základních
kol organizována, není moné pro samotného
uitele zaji ovat inklusivní vuku ve tíd, ve které
me mít skupina student rzné kurikulum. Toto
není moné na druhém stupni, kde je stálá
pedmtová specializace a studenti se pohybují
v rznch tídách s rznmi uiteli. Není moné
dostát potebám individuálního studenta, pokud
v ichni uitelé efektivn nespolupracují.
Z literatury, panlsko: ím silnj í pocit kolektivní
odpovdnosti, tím lep í vzdlávací odezva vi
tmto studentm. Kolektivní vdomí o potíích
nkterch student je efektivnj í ne osobní vle
mnoha uitel, kteí chtjí poskytnout vhodnou
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odpov na jejich problém.
Poskytnout flexibilní strukturu podpory:
Z literatury,
v carsko: Vzdlávací forma
tmového uení b nmi uiteli a uiteli speciálního
vzdlávání nabízí mnoho vhod. Studenti mohou
zstat ve svch tídách bez toho, aby je museli
opou tt z dvod speciálního vzdlávání. Také
ostatní dti z toho mohou t it a seznámit se s uiteli
speciálního vzdlávání. Oba uitelé mohou t it ze
vzájemné profesionality, vzájemn se podporovat
v obtí nch situacích a získat z toho osobní
prospch.
Pípadová studie,
ecko: Spolupráce mezi
pomocnm uitelem a tídním uitelem se bhem
asu zlep ila. Dynamika tídy se dostaten zmnila
a tída odpovdla pozitivn. Tídní uitel nebyl sám
a vmna my lenek a reflexe pou ívanch metod
pomohly ke zmn a vytvoení strategie s ohledem
na poteby student.
Rozvinout vedení ve kole:
Expertní náv t va, Spojené království: editel je
velmi profesionální, kvalifikovan a vizionásk
vdce. Pispívá k dobrému kolnímu étosu. Pracuje
tam ji dlouhou dobu a proto kolu zná velmi dobe.
Byl b nm tídním uitelem a proto se zdá bt
empatick vi podmínkám, ve kterch uitelé uí, a
vi studijnímu prostedí student.
Pípadová studie, Portugalsko: Vkonná rada
koly má silné vedení/autoritu, která je v emi
uznávána. V echna vnitní pravidla pro kolní práci
jsou pipravována v pedagogické rad a patí
k vnitnímu ádu, kter je striktn aplikován.
Vnjí podmínky
Implementovat jasnou národní politiku:
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Pípadová studie, Island: Reykjavická vzdlávací
sluba (RVS) má nov stanovenou politiku
speciálního vzdlávání. Politika pro speciální
vzdlávání staví na teoriích inklusivního kolství a
praxe, kde kadá kola poskytuje servis pro vechny
studenty s nebo bez postiení. K vyhovní
studentskm potebám v bnch tídách RVS
doporuuje, aby koly poskytovaly alternativní
vukové metody, kooperativní vuku, rozliovaly
pokyny
pro
vechny
studenty,
pouívaly
víceúrovové úkoly a projekty a vyváely individuální
kurikulum pro studenty se speciálními potebami.
Pípadová studie, Irsko: Irské vlády pijaly
“vnímav” pístup k post základní vuce, na rozdíl od
duálního
pístupu
podporovanému
ostatními
evropskmi zemmi. Tato politika povzbuzuje
zapsání vech student na druh stupe kol a snaí
se poskytovat iroké kurikulum vhodné pro
schopnosti a zájmy studentské skupiny.
Poskytovat flexibilní financování, je ulehuje inklusi:
Expertní návtva, Spojené království: kola má
právo rozhodovat, jak vynaloí jí dostupné
prostedky. Peníze jsou alokovány tam, kde je jejich
okamitá poteba. Napíklad zamstnání dalích
uitel má prioritu ped údrbou budovy, opravami i
zvením dostupnosti.
Rozvíjet vizionáské vedení na úrovni komunity:
Expertní návtva, Norsko: Následující podmínky
mají pozitivní vliv na praxi ve kolách: vizionáské
vedení na úrovni koly a na úrovni obce a sdílené
vize a pístupy ke studentm se speciálními
vzdlávacími potebami. Dleitá je národní a lokální
podpora od politik.
Pípadová studie, Dánsko: Obec pijala program
o inklusi a rozvoji a blahu dtí. Hlavním cílem je
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udr et co nejvíce dtí a mlad ch lidí v denních
centrech a ve vzdlávání hlavního proudu a vytvoit
zde potebnou sí pro jejich rozvoj a blaho.
Vytvoit regionální spolupráci:
Pípadová studie, Portugalsko: Specializovaná
podprná vzdlávací slu ba je slo ena z uitel
specializované podpory, z Psychologické a poradní
slu by a Slu by podpory sociálního vzdlávání, je
tam dobrá spolupráce s mezi v emi odborníky (nap.
píprava pechodu student z prvního stupn koly
na druh , popis a diskuse o pípadech, rozvoj
individuálního
vzdlávacího
plánu
a
,jeho
vyhodnocování).
Pípadová studie, Irsko: Pedpokládá se, e
Národní vzdlávací psychologická slu ba bude hrát
hlavní roli v rozvoji logického systému identifikace a
asistování v em studentm s obtí emi v uení a
s posti ením. Dle it m operaním principem pro
NVPS je blízk vztah s psychologick mi a jin mi
slu bami
poskytovan mi
a
financovan mi
regionálními zdravotními v bory.

30

5

ZÁVRY

Studie o inklusivním vzdlávání na druhém stupni kol vychází
z mezinárodní literatury, z pípadové studie trnácti evropsk ch
stát, z expertních náv tv v pti zemích, stejn jako z rzn ch
diskusí za úasti expert a národních koordinátor Evropské
agentury. Tato studie se pokou í odhalit, analyzovat, popsat a
roz íit informace o efektivní v uce ve tíd v inklusivním
prostedí.
Studie ukazuje, e mnoho pístup, které se zdály b ti efektivní
na prvním stupni základních kol, pispívají také k inklusi na
stupni druhém: Kooperativní v uka, kooperativní studium,
kooperativní e ení problém, rznorodé sestavování skupin a
efektivní v uka. Navíc se na úrovni stedních kol zdá b ti
klíov m pístupem zavedení systému domácího prostedí a
restrukturalizace v ukového procesu.
Pípadové studie ukazují na dle itost ka dého faktoru. Pesto
musíme podtrhnout, e jak se zdá, nkteré z pípadov ch studií
dokazují, e je pro efektivní v uku ve tíd na inklusivních
stedních kolách dle itá kombinace nkter ch z tchto
pístup.
Zejména se zdá b t dle it a efektivní “systém domácího
prostedí” – místo, které se skládá ze dvou nebo tí tíd a kde
(malá) skupina uitel podává celé kurikulum ve stabilním
prostedí.
Studie také ukazuje, e inkluse na druh ch stupních kol je
realitou: mnoho zemí odevzdalo zprávy, které ukazují, e
studenti s potí emi v uení a s dal ími speciálními potebami
mohou t it z pístup na kolách hlavního proudu i na druhém
stupni.
Pípadová studie, Nmecko: Zaujetí a silná vle
rodi  jsou dvody, pro N. získal integrované
vzdlávání. Pokud by zstala ve kole pro mentáln
posti ené dti, v zva, je by jí byla nabídnuta by byla
pro dívku jejích schopností nevhodn nízká, co by
mlo následné kognitivní dsledky.
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Z literatury, panlsko: Dal í zku enosti ukazují,
e inkluse v bnch tídách, s podporou
adaptovanou
speciálním
potebám
studenta
v kontextu skupiny, má pozitivní vliv na jejich studijní
proces, sebehodnocení a du evní pojetí sebe sama
a také zlep uje jejich vztahy s páteli.
Musíme uvést poslední poznámku o managementu zm n
v sektoru druhostup ového vzd lávání. Mnoho kol popsan ch
v pípadov ch studiích a ve v m nn ch zprávách podstoupilo
proces v vojov ch zm n trvající mnoho let. Proces zm n
v t chto kolách byl n kdy extensivn zdokumentován a tyto
zprávy byly bohat m zdrojem informací pro ka dou kolu, která
plánuje stát se více inklusívní.
Pípadová studie, Spojené království: kola je
jedinená v tom, e záznam jejího kroku k inklusi,
kter byl dsledkem zákona o vzdlávání z roku
1981, byl publikován knin jejím editelem a éfem
Studijní podpory, kteí na kole psobili bhem
osmdesátch let.
Zám rem studie Evropské agentury bylo poskytnout v sledky a
vyprovokovat témata a otázky, které stojí za to diskutovat na
národní, lokální nebo kolní úrovni. Studie ukazuje, e inkluse je
realitou na druhostup ové vzd lávací úrovni a e je zde mnoho
cest, jak ud lat první krok k implementaci efektivního
inklusivního vzd lávání na druhém stupni základních kol.
Doufáme, e tato zpráva poskytla nápady, jak a kde mohou b t
tyto kroky podniknuty a za jak ch podmínek, pokud mají b t
opravdu efektivní pro studenty se speciálními vzd lávacími
potebami, je teba tyto kroky podniknout.
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