
 
 

 

Dotazník pro učitele  
Připravenost školy k inkluzivnímu vzdělávání 

 
1 Politika školy 

1.1 

Škola má písemně zpracovanou strategii a pravidelně vyhodnocuje podle ní 
svoji práci a případně tento dokument přizpůsobuje aktuálním zjištěním 
Škola strategii nepotřebuje, protože ve škole se vše řídí platnými zákony, 
předpisy a tradičními nepsanými pravidly 
Škola má písemně zpracovanou strategii nebo jiný dokument, ale dokument 
je pro jednou daný, škola podle něj nevyhodnocuje svoji práci a dokument 
neupravuje 

2.1 

Strategii rozvoje školy vytvořilo samotné vedení školy 
Škola vypracovala strategii rozvoje skrze týmový vývoj, strategii sdílí 
komunita školy 
Strategie vznikla v malém týmu (např. širší vedení + vedoucí předmětových 
komisí apod.) 

3.1 

Strategie rozvoje školy se týká jen omezené oblasti školního života 
Popis strategie rozvoje školy je konkrétní a obsahuje specifické položky 
popsané kvalitativně, týká se všech složek života školy 
Popis strategie rozvoje školy není nebo se omezuje na nekonkrétní 
proklamace 

4.1 

Vedení školy deleguje co nejvíce pravomocí a odpovědností na učitele a na 
žáky (popř. na členy komunity) 
Vše se rozhoduje v ředitelně a tam také probíhá kontrola všeho, co se ve 
škole děje 
Vedení deleguje víceméně mechanická nebo rutinní zadání, úkoly stojící na 
samostatnosti a tvořivosti chce stále kontrolovat 

5.1 

Nových zaměstnanců se příležitostně někdo zeptá, jaké informace o škole 
potřebují a poskytne mu je 
Všem novým zaměstnancům se pomáhá, aby si ve škole zvykli, mají svého 
mentora (uvádějícího učitele) 
Nový zaměstnanec se musí ve škole většinou zorientovat sám 

6.1 

Ve škole jsou zpracovány směrnice pro krizové situace, učitelé jsou s nimi 
seznámeni, ale v praxi se s „problémy“ obracejí rovnou na vedení školy; 
žáci nejsou vedeni k řešení neobvyklých situací 
Ve škole platí standardizovaný školní řád a zaběhané postupy, s problémy 
se obracejí učitelé i žáci na „nadřízené“ 
Ve škole jsou vypracovány algoritmy pro méně běžné nebo krizové situace 
(návštěva zvenčí, příchod nového žáka, výskyt šikany, zneužívání drog …) a 
všichni, kterých se takové situace mohou týkat, postupy pro jejich řešení 
umějí využívat 
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7.1 

Děti z odlišných etnických skupin, děti s postižením či s SVP jsou ve škole 
vítány, pakliže nějakým způsobem nenarušují zaběhlá „pravidla“ školy 
Škola dbá na to, aby přijímala všechny žáky (bez ohledu na dosažené 
výsledky, postižení či jiné obtíže) ze své spádové oblasti 
Škola se nesnaží překonávat překážky v zapojení děti z odlišných etnických 
skupin, děti s postižením či s SVP ze spádové oblasti 

8.1 

Pedagogové někdy sami posuzují svoje vlastní vzdělávací potřeby 
Rozvoj a vzdělávání pedagogů nereflektuje otázky zapojení žáků s odlišným 
zázemím, zkušenostmi, dosaženými výsledky či postižením 
Činnosti v oblasti rozvoje a vzdělávání zaměstnanců napomáhají 
zaměstnancům školy reagovat na různorodost žáků 

9.1 

Žák, který se učí češtinu jako cizí jazyk, případně jeho rodina, jsou 
odpovědní za překonávání překážek v zapojení a učení 
Žákům, kteří se učí češtinu jako cizí jazyk, je poskytována podpora v učení 
a zapojení ve všech aspektech výuky, osnov a organizace školy 
Pomoc žákům, kteří se učí češtinu jako cizí jazyk, závisí na dobrovolnosti 
učitele, podpora není strategicky koordinována 

10.1 

Ve škole existuje politika, na základě které nejsou děti rozdělovány do tříd 
dle dosahovaných výsledků či kázeňských problémů (neplatí pro skupinovou 
integraci), škola podporuje různorodost 
Škola má třídy dělené dle výkonů, nadání případně etnicity žáků 
Jen na některé předměty se škola snaží slučovat do tříd děti s různou 
výkonnosti, nadáním, etnickým původem či handicapem 

2 Kultura školy 

2.1 

Žáci v rámci společně stanovených pravidel mohou jednat samostatně; 
učitel využívá každé vhodné příležitosti, aby svěřil rozhodování a činnosti do 
rukou žáků 
Žáci musejí o každém kroku informovat učitele; popř. jsou formálně 
stanovena pravidla, která ale učitel nevyužívá a rozhoduje ad hoc 
Žáci v dílčích věcech používají určitou svobodu (smějí např. odcházet na 
toaletu „bez ptaní“) 

2.2 

Přístup k technice a jiným zdrojům je ztížen (např. v uzamčené místnosti, 
od níž má klíče jen sekretářka) 
Nejen žáci, ale ani učitelé, nesmějí sami obsluhovat kopírku popř. mají 
velmi omezené kvóty na papír a barvu apod. 
Učitelé a žáci mají volný přístup ke kopírce, počítačům, do knihovny 

2.3 

Část porady nebo některé z porad se mění ve smysluplnou diskusi 
účastníků, což vedení iniciuje nebo podporuje 
Porady připomínají spíše monolog vedení školy 
Porady jsou převážně pořádány a vedeny jako vývojové akce, vedoucí se 
střídají, řeší se skutečné výzvy 

2.4 

Informace jsou poskytovány, ale některé až na požádání; některé informace 
nejsou odůvodněně zveřejňovány; zapomíná se s informováním na ty, kteří 
mají zhoršený přístup k běžným informačním kanálům (jazyková bariéra, 
nedostatek ICT) 
Ve škole jsou vypracovány a fungují co nejotevřenější informační strategie, 
tj. všichni, kdo patří k životu školy, mají včas úplné a srozumitelné 
informace, které se jich týkají (např. funguje věstník, webová stránka, SMS 
nebo e-mailová rozesílka, kalendáře akcí apod.) 
Existují skupiny lidí informovaných a neinformovaných; neexistuje funkční 
informační systém zahrnující všechny zúčastněné; některé informace jsou 
považovány za důvěrné, i když k tomu není důvod; očekává se, že si každý 
najde potřebné informace sám 
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2.5 

Důvěrné informace nejsou zveřejňovány (např. prospěch či chování 
jednotlivých žáků není veřejně probírán na třídní schůzce ani jinak; o 
rodinných poměrech žáků učitelé nehovoří před třídou nebo jinými rodiči 
apod.) 
Učitelé hovoří na třídní schůzce o problémech konkrétního žáka před všemi 
ostatními 
O informacích se veřejně nehovoří, ale jsou přístupné i těm, jichž se 
netýkají (např. koluje známkovací arch po třídě mezi rodiči) 

2.6 

Ve škole je místnost, kde si může učitel pohovořit s rodiči nebo se žákem, 
aniž by byli přítomni další lidé 
Soukromí ve škole je možné najít, ale musí se improvizovat (učitel musí 
požádat kolegu, aby odešel z kabinetu, když chce hovořit s rodičem nebo 
žákem) 
Učitelé hovoří s rodiči nebo žáky v kabinetě nebo sborovně v přítomnosti 
jiných lidí 

2.7 

Pokud je škola upozorněna, je schopna v individuálních případech zohlednit 
příjemce informace tím, jaký způsob sdělování zvolí 
Komunikace je vedena způsobem přijatelným pro všechny komunikující 
strany (písemně, ústně, osobně, telefonicky apod.) 
O způsobu komunikace rozhoduje výhradně škola, obvykle volí jen jeden 
způsob komunikace pro všechny příjemce dané informace (např. písemné 
sdělení v žákovské knížce) 

2.8 

Spolupráce mezi pedagogickými pracovníky probíhá omezeně, pouze 
formálně, prostřednictvím pedagogických porad 
Je aktivně podporována spolupráce všech pedagogických pracovníků školy. 
Všichni zaměstnanci školy vědí, na koho se mají obrátit, když se setkají 
s problémem 
Učitelé a asistenti se pravidelně setkávají při řešení a plánování 
vzdělávacích potřeb žáků. Asistent pedagoga pouze plní požadavky učitele 

2.9 

Škola poskytuje rodičům prostor pro zapojení a pro získávání informací o 
dění ve škole, pasivní rodiče škola k většímu zapojení dále nemotivuje 
Škola s rodiči komunikuje hlavně prostřednictvím třídních schůzek a 
konzultací 
Všichni rodiče jsou dobře informováni o chodu a plánech školy, která vytváří 
přátelskou a otevřenou atmosféru. Rodiče navštěvují školu kdykoliv bez 
předchozího ohlášení a kdykoliv mohou být přítomni ve výuce 

2.10 

Škola nevnímá spolupráci s místními komunitami a organizacemi jako 
prospěšnou 
Škola využívá potenciál místních organizací i komunit (neziskové, 
volnočasové, církevní, vzdělávací a jiné organizace) jejich názory a aktivity 
mají dopad na politiku školy 
Škola aktivně spolupráci nevyhledává, ale ani se jí nevyhýbá 

3 Praxe školy 

3.1 

Ve škole se žáci neučí samostatně zvažovat informace a jejich zdroje; učitel 
nebo učebnice jsou informační autoritou 
Ve škole se dbá na to, aby všichni uměli aplikovat zásady kritické práce 
s informacemi (nejen ve výuce) 
Žáci se učí kritické práci s informacemi ve výuce, zásady ale nejsou 
přenášeny do každodenních školních situací 

3.2 

Škola klade na každé dítě ty nejvyšší nároky v rámci jeho individuálních 
aktuálních možností (existuje třídní nebo školní norma výkonu, ale 
vyhodnocuje se to, jak se k ní dítě blíží úkol od úkolu) 
Škola klade na všechny děti stejné (tytéž) požadavky (stejná zadání pro 
všechny; spravedlivé – objektivní – známkování) 
Škola ulevuje „znevýhodněným“ tím, že stejné úkoly méně přísně hodnotí  
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3.3 

Škola nabízí volitelné předměty od druhého stupně jako posílení určitých 
školních předmětů (jazyky, informatika) 
Škola má speciální nabídku pro děti s různými nadáními, a to přímo v rámci 
výuky (např. přeskupování dětí podle oborů zájmu, obory nejen jako školní 
předměty); existuje přeskupování podle potřeb i možností 
Škola dělí děti podle výkonnosti na třídy A,B; v třídách jsou vytvářeny 
skupiny dle výkonnosti A, B, …, na které jsou kladeny diferencované 
požadavky 

3.4 

Učitelé věří, že všechny děti se mají vzdělávat stejně a mají dosahovat 
stejných cílů, aby se tak naplnily rovné vzdělávací šance 
Děti komentují a reflektují, jak se nejlépe učí; jsou vyzývány, aby si 
vyzkoušely vlastní cesty, a na základě toho s nimi učitel poté pracuje 
Učitel je průvodcem každému dítěti na jeho individuální cestě, učitelé volí a 
kombinují různé „netradiční“ metody a postupy, aby všechny děti dosáhly 
jednotných cílů učení 

3.5 

Učitelé jsou připraveni vysvětlit, proč používají určité metody výuky a jak 
tyto metody co nejefektivněji přispívají k dosahování vzdělávacích cílů 
Učitelé nedovedou vysvětlit, proč pro určité cíle volí právě tu či onu metodu 
práce 
Učitelé zařazují promyšlené „bloky“ nebo projekty do své výuky; v běžné 
výuce postupují rutinním způsobem a nemohou vysvětlit, jak výuka přispívá 
k dosahování vzdělávacích cílů 

3.6 

Většinu času výuky se žáci obracejí s otázkami, odpověďmi a výsledky 
řešení k učiteli 
Učitelé nezaujímají ve třídě centrální postavení (žáci hovoří většinu času 
jeden ke druhému; zapisují si vlastními slovy; kladou si otázky navzájem; 
když nerozumí zadání, ptají se sebe navzájem a ne učitele; z hodiny 
odcházejí s nezodpovězenými otázkami atd.) 
Učitel občas v průběhu skupinové práce používá věty typu „napište mi“, 
„udělejte mi“; učitel shrnuje, co žáci řekli; učitel parafrázuje po žácích; 
apod.; učitel zadává krátké skupinové činnosti pro zpestření 

3.7 

Učitelé se pokoušejí uplatňovat individuální vztahovou normu u jakkoliv 
znevýhodněných žáků 
Učitelé při práci využívají kritéria pro hodnocení odvozená od standardního 
výkonu, ale umějí je propojit s individuální vztahovou normou 
Učitelé známkují převážně podle třídní sociální normy; učitelé 
znevýhodněné žáky „nehodnotí“ 

3.8 

Učitelé nepředávají žádnou formou ani část hodnocení žákům; učitelé čas 
od času vyzvou žáky k tomu, aby si přepočítali chyby, a to označují za 
sebehodnocení 
Učitelé zařazují promyšlené metody sebehodnocení popisným jazykem, kdy 
žáci slovy konkrétně vyjádří, co se jim zdařilo a co ne; žáci pravidelně 
vyhodnocují svůj pokrok podle položek ve svých portfoliích 
Učitelé začínají zařazovat sebehodnocení žáků – např. žáci si 
zaznamenávají, jak byli aktivní při skupinové práci; k sebehodnocení se 
často používá jednoduchých symbolů („smajlík“) 

3.9 

Několik učitelů dává přednost vlastním materiálům před učebnicemi, popř. 
učitelé čas od času využijí nějaký materiál mimo učebnice 
Všichni učitelé si pravidelně připravují vlastní výukové materiály  
Učitelé využívají pouze učebnic a typizovaných pracovních listů 

3.10 

Učitelé se občas v hodinách navštěvují, ale neposkytují si zpětnou vazbu ani 
rady 
Učitelé se navzájem pravidelně navštěvují ve výuce, poskytují si cílenou 
zpětnou vazbu a konzultují 
Učitelé se ve výuce nenavštěvují 

 


