
Jak školy zvládají 
výuku DĚTÍ se 
speciálními 
vzdělávacími 
potřebami

učitelů má zkušenost 
s výukou dítěte se speciálními 
vzdělávacími potřebami (SVP)90 %

Očima učitelů:

Většina učitelů 
se domnívá, že 
výuku dětí se SVP 
ZVLÁDÁ.

Očima ŘEDITELŮ:

Čtvrtina ředitelů si myslí, 
že velká část učitelů 
práci s některými SVP 
NEZVLÁDÁ.  

Jaké speciální vzdělávací potřeby učitelé zvládají nejlépe? 

S jakými speciálními vzdělávacími potřebami si učitelé vědí rady nejméně? 

„Učitelé mají problém 
identifikovat nadaného 
žáka, nastavit mu podpůrná 
opatření a vytvořit organizační 
podmínky pro jeho vzdělávání.“

ředitel zapojené školy

VÝVOJOVÉ 
PORUCHY 
CHOVÁNÍ

23 %

KOMBINOVANÉ
POSTIŽENÍ

23 %

PSYCHICKÉ 
ONEMOCNĚNÍ

22 %

MENTÁLNÍ 
POSTIŽENÍ
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20 %

CHRONICKÉ 
ONEMOCNĚNÍ 

(NAPŘ. 
CUKROVKA)

96 % 95 %

TĚLESNÉ 
POSTIŽENÍ

94 %

VADY
ŘEČI

93 %

O
dpovídali jen ti učitelé, kteří 

m
ají s danou SVP zkušenost

SOCIÁLNÍ
ZNEVÝHODNĚNÍ

MIMOŘÁDNÉ 
NADÁNÍ

94 %

Celorepublikové dotazníkové šetření proběhlo na školách zapojených do projektu APIV B, který poskytuje podporu školám pracujícím ve ztížených 
podmínkách. Odpovídalo celkem 6 349 učitelů a 355 ředitelů různých typů škol a školských zařízení. Pojmem dítě je myšleno dítě/žák.
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Nejčastější bariéry 
při realizaci 
společného 
vzdělávání

39 % učitelů a 72 % ředitelů 
škol se setkává s bariérami, 

které jim brání kvalitně 
vzdělávat děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami (SVP).

39 % 72 %
učitelů ředitelů

Nejzávažnější bariéry podle učitelů 

co by pedagogům pomohlo?

„Efektivní komunikace 
s rodiči a následná 
spolupráce, zainteresování 
na procesu změn…Pomoc při 
personálním zajištění školního 
psychologa a speciálního 
pedagoga na naší škole…
Důležité je zajištění financí 
na inkluzi, udržení rovnováhy 
mezi dětmi bez speciálních 
vzdělávacích potřeb i s nimi 
a řešení problémů se 
vzděláváním dětí s lehkým 
mentálním postižením.“

NESPOLUPRACUJÍCÍ 
RODIČE DĚTÍ

SE SVP

68 %

VÍCE NEŽ 
30 DĚTÍ 

VE TŘÍDÁCH 

55 %

NEDOSTATEK METODICKÉ PODPORY 
V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SVP52 %

NAD 30 % DĚTÍ
SE SVP VE TŘÍDĚ49 %

NEDOSTATEK FINANČNÍCH 
PROSTŘEDKŮ NA 
POSKYTOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH 
PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 

48 %

Odpovídalo 2 475 učitelů

nejZÁVAŽNĚJŠÍ bariéry podle ŘEDITELů

NEDOSTATEK 
VHODNÝCH 

UCHAZEČŮ NA 
POZICE ASISTENTA 

PEDAGOGA 
NEBO ŠKOLNÍHO 

SPECIÁLNÍHO 
PEDAGOGA

75 %
NEDOSTATEK 

UČITELŮ 
KVALIFIKOVANÝCH 

PRO PRÁCI S DĚTMI 
SE SVP

75 %

NEDOSTATEK 
MOTIVACE UČITELŮ 

PRO PRÁCI
S DĚTMI SE SVP

71 %

NESPOLUPRACUJÍCÍ 
RODIČE

70 %
NEDOSTATEK 
METODICKÉ 

PODPORY 
V OBLASTI 

VZDĚLÁVÁNÍ 
DĚTÍ SE SVP

59 % O
dpovídalo 254 ředitelů 

Celorepublikové dotazníkové šetření proběhlo na školách zapojených do projektu APIV B, který poskytuje podporu školám pracujícím ve ztížených 
podmínkách. Odpovídalo celkem 6 349 učitelů a 355 ředitelů různých typů škol a školských zařízení. Pojmem dítě je myšleno dítě/žák.



Spolupráce 
škol s asistenty 
pedagoga

zapojených škol 
aktuálně spolupracuje 
s asistentem pedagoga 

a SPOLUPRÁCE 
SE DAŘÍ

82 %

Jak se podle ředitelů daří v jejich škole spolupráce s asistentem pedagoga? 

Jak se spolupráce s asistentem pedagoga daří učitelům zapojených škol? 

ředitel zapojené školy

„Přiřazením asistenta pedagoga 
se podpora pro děti zlepšila. 

Někteří učitelé se díky nim učí lépe 
rozlišovat své požadavky.“ 

Odpovídalo 6 349 učitelů

NEDOVEDU 
POSOUDIT / ŽÁDNÉ 

NEMÁME 22 %
URČITĚ NE

SPÍŠE NE

37 %
SPÍŠE ANO

URČITĚ ANO

36 %

Odpovídalo 355 ředitelů škol

NEDOVEDU 
POSOUDIT / ŽÁDNÉ 

NEMÁME 18 %
SPÍŠE NE

45 %
SPÍŠE ANO

URČITĚ ANO

33 %

„Uvítali bychom lepší možnosti 
získání asistentů pedagoga, 

jejich finanční zajištění, 
konkretizaci náplně práce 
a jejich cílené vzdělávání, 
například formou DVPP.“

co ředitelé potřebují?

Celorepublikové dotazníkové šetření proběhlo na školách zapojených do projektu APIV B, který poskytuje podporu školám pracujícím ve ztížených 
podmínkách. Odpovídalo celkem 6 349 učitelů a 355 ředitelů různých typů škol a školských zařízení. Pojmem dítě je myšleno dítě/žák.



Spolupráce škol 
s poradnami

Na jaké úrovni je spolupráce mezi poradnou a školou, 
kam dochází dítě se svp? 

Odpovídalo 355 ředitelů škol

NEDOVEDU 
POSOUDIT

22 %

SPÍŠE 
NEDOSTAČUJÍCÍ

37 %

36 %ZCELA 
NEDOSTAČUJÍCÍ

ZCELA 
DOSTAČUJÍCÍ

SPÍŠE 
DOSTAČUJÍCÍ

Ředitelé uvádějí, že jejich 
škole při vzdělávání 
dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami 
(SVP) pomáhají nejvíce 

PEDAGOGICKO-
PSYCHOLOGICKÉ 

PORADNY 
a 

SPECIÁLNĚ 
PEDAGOGICKÁ 

CENTRA. 

náměty na zlepšení 
spolupráce

 častější návštěvy odborníků 
z poraden ve třídě

včasné vyšetření

 přenos dobré praxe mezi 
školami

spolupráce s rodinou

Rozumíte obsahu doporučení poraden?

69 %

28 %

3 %

Odpovídalo 355 ředitelů škol

rozumím zcela

jen částečně rozumím

nesetkávám se s doporučením špp

nerozumím

ředitelé
53 %

35 %

9 %

Odpovídalo 6 349 učitelů 

rozumím zcela

jen částečně rozumím

nesetkávám se s doporučením špp

nerozumím

učitelé

2 %

ředitel zapojené školy

„Velmi často je diagnostika mimo 
školu nedostatečná s dlouhou 

čekací dobou na vyšetření. 
Chtělo by to více odborníků, kratší 

čekací doby a méně „intuitivní“ 
diagnostiky.“

Celorepublikové dotazníkové šetření proběhlo na školách zapojených do projektu APIV B, který poskytuje podporu školám pracujícím ve ztížených 
podmínkách. Odpovídalo celkem 6 349 učitelů a 355 ředitelů různých typů škol a školských zařízení. Pojmem dítě je myšleno dítě/žák.



Pedagogická 
diagnostika 
ve školách
Kdo ve školách zajišťuje pedagogickou diagnostiku pro zjištění potřeby 
podpůrných opatření prvního stupně?

72 %

pedagog

Odpovídalo 355 ředitelů škol

51 %

výchovný
poradce

26 %
školní 

speciální 
pedagog

23 %
školní 

metodik 
prevence

15 %

školní 
psycholog

Pedagogickou 
diagnostiku zajišťuje 
ve školách nejčastěji 
KAŽDÝ UČITEL 

SÁM.

I přes to, že většina 
ředitelů je s úrovní 

pedagogické diagnostiky 
ve své škole spíše 

spokojena, 77 % z nich 
by v této oblasti uvítalo 

VĚTŠÍ PODPORU. 

77 %

Jaká je úroveň pedagogické diagnostiky ve vaší škole?

62 %

16 %

14 %

4 %

3 %

1 %
Odpovídalo 355 ředitelů škol

spíše dostačující

spíše nedostačující

zcela dostačující

nechci/neumím hodnotit

neprovádíme diagnostiku

zcela nedostačující

ředitel zapojené školy

„Pomohlo by nám mít určeného psychologa 
z pedagogicko-psychologické poradny, 
finanční zajištění pracovníka školy pro 
intenzivnější komunikaci se školským 

zařízením, více času a možností 
konzultovat s pracovníky poradny dětské 

problémy a intenzivnější metodickou 
pomoc zaměřenou na rodinu.“

Celorepublikové dotazníkové šetření proběhlo na školách zapojených do projektu APIV B, který poskytuje podporu školám pracujícím ve ztížených 
podmínkách. Odpovídalo celkem 6 349 učitelů a 355 ředitelů různých typů škol a školských zařízení. Pojmem dítě je myšleno dítě/žák.


