
 

 

 
 
 

Kompetence k inkluzivnímu vyučování 
 

Jedná se o vzdělávací program podle § 10 vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším 
vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému 
pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně Studium k 
prohlubování odborné kvalifikace, průběžné vzdělávání.  

 
Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové 
dotace 

Stručný úvod do problematiky inkluzivní legislativy a typů podpůrných opatření 
se zřetelem na reálné situace z praxe škol (2 hod.) 
V tomto bloku zopakujeme aktuální legislativní pravidla (zejména vyhláška 
27/2016 Sb., Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 
žáků nadaných), která se týkají zavádění a realizace podpůrných opatření. 
Zaměříme se zejména na povinné součásti a zákonné lhůty, správné postupy 
zavádění.  
 
Procesy učení, psychodidaktika (2 hod.)  
Blok bude věnován aktuální poznatkům z psychodidaktiky, se zvláštním zřetelem 
na procesy učení a motivaci dětí k učení, to vše s ohledem na změny, které 
v procesu učení i v motivaci mohou nastat pod vlivem handicapu.  
 
Metody a formy vyučování – možnosti individualizace a přizpůsobování 
jednotlivým skupinám žáků se speciálními potřebami (3 hod.)  
V tomto vzdělávacím bloku bude představen přehled metod a organizačních 
forem běžně používaných na základní škole, následně s důrazem na jejich 
modifikaci ve vztahu k žákům se SVP. Dále budou zmíněny inspirativní techniky 
z alternativních vzdělávacích směrů, které mohou být využity jako pro individuální 
práci dítěte se SVP, tak pro práci se třídou.  
 
Pedagogicko – psychologická diagnostika se zřetelem na přípravu PLPP a IVP (3 
hod.)  
V rámci tématu budou představeny etapy diagnostického postupu  
a metodologická pravidla pedagogicko – psychologické diagnostiky ve škole. 
Diagnostika individuální specifik žáků a jejich speciálních vzdělávacích potřeb je 
v rámci individualizace výuky základem pro realizaci podpůrných opatření. 
 
Didaktická analýza učiva (2 hod.)  
Cílem bloku je připomenout základní kroky procesu analýzy učiva z didaktického 
hlediska, které zahrnují analýzu pojmovou a vztahovou, analýzu základních 
činností, kterou žáky vedou k pochopení a osvojení učiva, a analýzu výchozích a 
následných mezipředmětových vztahů. To je podkladem pro výběr vhodných 
vyučovacích forem, metod a prostředků.  
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Inkluzivní didaktika (4 hod.)  
Inkluzivní didaktika se zaměřuje zejména na způsoby kooperace a komunikace 
žáků, pedagogů a dalších pedagogických pracovníků. Základním předpokladem 
efektivního inkluzivního vzdělávání je kooperace v rámci týmu, který je tvořen 
učitelem, asistentem, speciálním pedagogem nebo jiným poradenským 
pracovníkem ve škole.  
 
Příprava třídy na inkluzi (2 hod.)  
Bude představen systematický postup, jak připravit žáky a jejich rodiče na příchod 
nového spolužáka – dítěte se SVP, dále budou prezentovány další techniky na 
podporu sociálních vztahů ve třídě, tolerance a respektu mezi dětmi. 
 
Skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – specifikace a vzdělávací 
potřeby v návaznosti na různé typy postižení. (5 x 2 hod.) 
V jednotlivých blocích budou připomenuty základní skupiny žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Kromě dětí s handicapem zahrneme zejména nově 
zařazované skupiny – děti nadané, s důrazem na děti „twice exceptional“, děti 
s odlišným mateřským jazykem apod.  Důraz bude kladen na pojmenování 
individuálních potřeba jednotlivce a způsoby, jak je naplňovat v prostředí běžné 
školní třídy.  
 
Praktické příklady vyplňování a vyhodnocování IVP a PLPP, s využitím reálných 
příkladů z praxe účastníků, včetně závěrečného kolokvia  (4 hod.)   
 


