
 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 

V OBLASTI REALIZACE  

INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

V REFLEXI ÚČASTNÍKŮ  

ZAHRANIČNÍCH STÁŽÍ 

 

 

Markéta KEŽOVSKÁ 

Jaroslav ŘÍČAN 

Zdeněk SVOBODA 

Ladislav ZILCHER 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

Tato publikace vznikla v rámci projektu „Cesta k inkluzi: od segregace  

k pozitivní diverzitě ve školství“, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008, který  

je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu  

České republiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoři: 

Markéta Kežovská  

Mgr. Jaroslav Říčan  

Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. 

Mgr. Ladislav Zilcher 

 

 

 

© Markéta Kežovská, Jaroslav Říčan, Zdeněk Svoboda, Ladislav Zilcher 

 

 



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

                                                                                                                                                                                            

 

ÚVOD 
 

 

Milé kolegyně a milí kolegové, 

 

jedním ze stanovených úkolů v rámci realizace projektu Cesta k inkluzi bylo shromažďování 

příkladů dobré praxe v oblasti praktické aplikace inkluzivního vzdělávání. V rámci České 

republiky již existuje několik specializovaných portálů, které se na podobnou činnost orientují 

(za všechny například Inkluze.cz). Využili jsme proto možnosti efektivně propojit výstupy 

dvou klíčových aktivit projektu a pokusili jsme se pro vás shrnout nejvýznamnější postřehy, 

které jako možné příklady dobré praxe v oblasti realizace inkluzivního vzdělávání hodnotili 

účastníci zahraničních stáží do inkluzivních škol Velké Británie a Finska. 

 

Pro přehlednost jsme se pokusili základní informace a reflexe rozčlenit do několika 

základních okruhů souvisejících s realizací výchovně vzdělávacího procesu. Jsou jimi: 

vzdělávací systém, učitel, personální složení pedagogického sboru, materiální vybavení škol, 

žáci, systém hodnocení, klima škol, problematika podpory žáků a jejich rodin apod. 

 

Považujte prosím tuto publikaci nikoliv za akademický odborný text, ale spíše za text 

výukový a především pak za zdroj možné dílčí inspirace. Dovolte nám co nejsrdečněji 

poděkovat všem 199 účastníků zahraničních stáží za jejich postřehy a ochotu s námi 

diskutovat a sdílet získané zkušenosti. Věříme, že i pro vás budou přínosem. 

 

Autoři  
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FINSKO 
 

 

Vzdělávací systém 

 

Ve Finsku začínají základní vzdělávání děti ve věku 7 let a stejně jako u nás je rozdělené do 

devíti povinných ročníků (výjimkou je volitelný 10. ročník, o kterém se dočtete v kapitole s 

názvem Podpora žáků). V drtivé většině případů žáci navštěvují svou spádovou školu v místě 

bydliště, nicméně rodiče mají možnost zařadit dítě i do jiné školy. Podobně jako u nás jsou v 

prvních 6 letech žáci vzděláváni převážně jedním učitelem a v posledních třech ročnících se v 

jejich třídách střídají učitelé kvalifikovaní pro konkrétní odborné předměty.  

 

Počet vyučovacích hodin v rámci jednoho týdne začíná na 19 hodinách v první třídě a s 

postupujícím věkem žáků se týdenní dotace zvyšuje přidáváním povinných a volitelných 

předmětů na maximálních 30 hodin.  

 

Každá škola si tvoří jednou za 10 let školní kurikulum, které vychází, podobně jako u nás,  

z kurikula státního. Ve školách se dodržuje školní řád, jehož tvorba je jednou z mnoha 

povinností samotných žáků.  

 

Mezi předměty, které jsou ve finských školách vyučovány, patří kromě základů čtení, psaní a 

počítání i hudební, tělesná a výtvarná výchova. Postupně žákům přibývají předměty, jako jsou 

vlastivěda, náboženství (většinou luteránské), praktické vyučování (žáci si volí mezi prací s 

dřevem, kovy, šitím aj.), předmět nazývající se „domácnost“, ve kterém se žáci učí domácím 

pracím jako je vaření, praní či žehlení a v neposlední řadě povinné cizí jazyky - švédština a 

angličtina. V sedmém ročníku se do obsahu vzdělávání přidává předmět zaměřující se na IT a 

mnoho dalších volitelných předmětů. Zajímavou skutečností v samotném vzdělávání je fakt, 

že žáci píšou po celou dobu vzdělávání v základní škole tužkou.  

 

Pokud byste navštívili finskou školu, jistě by vás upoutala klidná a přátelská atmosféra, která 

se odráží i ve vztahu učitel - žák. Žáci v místních školách učitelům tykají, nicméně tento 

neformální způsob oslovování učitelům nikterak neubírá na patřičném respektu, kterého se 

jim dostává také ze strany rodičů a vedení školy.  
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Celková podoba finského vzdělávacího systému byla pozitivně reflektována většinou 

účastníků stáží. V rámci finského vzdělávacího systému jsou vytvořeny velmi dobré 

podmínky pro realizaci inkluzivního vzdělávání - počínaje dostatkem kvalifikovaného 

personálu a odpovídajícím finančním zajištěním, až po intenzivní spolupráci všech účastníků 

výchovně vzdělávacího procesu.  

 

 

Učitel 

 

Ve Finsku je profese učitele velmi prestižním a žádaným zaměstnáním. Díky tomu je na 

učitele nahlíženo zcela jiným pohledem, než na který jsme zvyklí u nás. Pedagog má ve 

společnosti postavení srovnatelné s postavením lékaře či právníka, což v podmínkách české 

společnosti říci nelze. Na pedagogické fakulty se hlásí velké procento uchazečů a vysoké 

školy si tak uskutečňovaných studijních programů a oborů vybírat jen ty nejlepší. Na 

pedagogické fakulty je přijímáno přibližně pouhých 10% uchazečů a studentům se v průběhu 

celého studia dostává velmi kvalitního vzdělávání. Pro výkon učitelské profese 

v preprimárním, primárním, sekundárním i terciárním vzdělávání je naprosto nezbytné 

kompletní magisterské studium, kterým však rozvoj profesních i osobnostních kompetencí 

pedagogů zdaleka nekončí. Další vzdělávání pedagogů je vedoucími pracovníky výrazně 

podporováno a sami učitelé jej přirozeně vyhledávají. Nabídka možností dalšího vzdělávání je 

v porovnání s nabídkou v ČR velmi pestrá. Pro učitele žáků s potřebou poskytování 

podpůrných opatření je nezbytné absolvování studia speciální pedagogiky. 

 

Jak už jsme zmínili, základním kamenem finského vzdělávání je důvěra, která se promítá i do 

práce a nasazení učitelů. Hospitace, jaké známe u nás, se provádějí pouze u začínajících 

pedagogů a právě důvěra vkládaná do učitelů a jejich práce je jedním ze základů klidné a 

přátelské atmosféry celé školy. Učitelé zde pracují s viditelným nadšením a jejich 

entuziazmus je tak cítit i ze žáků samotných. Tyto skutečnosti samozřejmě zmínili ve svých 

reflexích a komentářích rovněž samotní účastníci stáží, kteří je shrnuli následně:  

 

Ve Finsku nikdo nezjišťuje kvalitu výuky ze strany učitele - učitel je tam chápán jako 

stoprocentní profesionál, má volnost a důvěru svých nadřízených (Mgr. K. K., zástupce 

ředitele ZŠ).  
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Učitelé jsou zde profíci - každý ví, kam patří, co tam má dělat a co se od něj očekává. 

Nasazení je stoprocentní. Školy působí velmi klidným dojmem. Kdyby to šlo, pronajal bych si 

dvě letadla - do prvního bych poslal svoje kolegy, aby se podívali, jak to tam chodí a do 

druhého bych poslal ty, kteří o našem školství rozhodují (Mgr. M. H., ředitel ZŠ).  

 

Důvěra, kterou mají finští učitelé od svého vedení a od rodičů jim umožňuje pracovat v klidu 

a s radostí. Mají velmi příjemné prostředí. Finský učitel neopravuje odpoledne hromady 

sešitů, nevymýšlí varianty testů, aby nasbíral co největší počet známek…, je respektován, má 

svoji přirozenou autoritu a je za svojí práci velmi dobře ohodnocen.“ (Mgr. M. H., 

zástupkyně ředitele ZŠ)  

 

 

Personální složení 

 

Za jeden z hlavních důvodů, proč je ve Finsku aplikace inkluze i celý vzdělávací systém na 

tak vysoké úrovni, považujeme zcela jiný poměr pedagogických a dalších odborných či 

podpůrných ve vztahu k počtu žáků. Ve školách se tak navíc setkáme s pozicemi, které u nás 

zcela chybí. Pojďme si proto jednotlivé pracovníky a jejich náplň práce přiblížit.  

 

V čele každé školy stojí stejně jako u nás ředitel. Všichni ředitelé jsou zároveň učiteli, protože 

jedině tak dokážou utvářet pozitivní prostředí pro žáky a pedagogy a nastavovat tak vhodné 

podmínky pro edukační proces jako takový. Ředitel musí kromě získaného magisterského 

vzdělání z pedagogické fakulty získat i specifickou kvalifikaci pro výkon funkce ředitele. 

Kromě vzdělání získaného před výkonem funkce může absolvovat nejrůznější školení a kurzy 

rozšiřující jeho manažerské kompetence v průběhu jejího výkonu. Ve Finsku existuje také 

možnost absolvování doktorského studia přímo v oboru školního řízení.  

 

Jednou z nejdůležitějších povinností ředitele je sestavení školního kurikula, které je 

inovováno každých 10 let. Mezi další kompetence ředitele často patří kompletní finanční a 

materiální hospodaření, výběr zaměstnanců nebo komunikace a spolupráce s dalšími školami 

a univerzitami. 

 

Stejně jako v České republice je ve školách přítomný zástupce ředitele, dále samotní učitelé, 

asistenti, školní psycholog, sociální pracovník, zdravotník, sekretářka, školník a kuchařky. 
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Za zmínku stojí pro nás neobvyklá stálá pozice sociálního pracovníka, který má ve finských 

školách své pevné místo a jeho přítomnost ve školských institucích je jistě jedním z faktorů, 

který posouvá finské školství na přední příčky. Jeho náplní je převážně péče o žáky a rodiny 

ze sociálně slabého prostředí nebo o žáky jinak znevýhodněné.  

 

Ve školách je, ve srovnání s našimi podmínkami, mnohem více učitelů a asistentů, bez jejichž 

práce by bylo jen stěží možné inkluzivní vzdělávací model aplikovat. Ve třídách je průměrně 

nižší počet žáků (průměr se pohybuje kolem 20) a počet pedagogů se pohybuje obvykle v 

rozmezí 35 - 40 na cca 400 - 600 žáků. Jako příklad můžeme uvést navštívenou školu 

Valkeavouren koulu, která na cca 700 žáků zaměstnává 55 učitelů, speciálního pedagoga a 14 

asistentů.  

 

Dostatečný počet pedagogického personálu zajišťuje bezproblémový chod pedagogického 

procesu.  (Mgr. J. H., ředitel ZŠ) 

 

 

Materiální vybavení škol  

 

Odlišnosti v materiálním vybavení škol ve Finsku a v České republice, které jsou jedním z 

důsledků dlouhodobého a výrazného podfinancování českého vzdělávacího systému, jsou v 

závěrečných zprávách účastníků stáží reflektovány jako jedny ze zásadních. Výrazně vyšší 

přísun financí do finského školství se projevuje nejen v platech zaměstnanců, ale právě ve 

vybavení škol. Jelikož je ve Finsku kladen velký důraz na rozvíjení praktických dovedností 

žáků, jsou ve školách mimo jiné vybudovány speciální dílny zaměřující se na různé typy 

praktických činností.  

 

Absolutní úžas v nás vyvolalo praktické vyučování a převážně samotné dílny. Jejich vybavení 

je na naše poměry opravdu nadstandardní. (Mgr. I. M., zástupkyně ředitele ZŠ)  

 

Všechny školy byly velmi dobře vybaveny, hlavně učebny praktického vyučování (srovnané 

nářadí, funkční dřevoobráběcí stroje, svařovací sada, lakovací box atd.), vybavená cvičná 

kuchyně a prostorná aula na koncerty a slavnosti. (Mgr. J. M., ředitelka ZŠ).  

 



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

                                                                                                                                                                                            

Veliké překvapení vzbuzovaly i učebny pro hudební výchovu, ve kterých si mohou žáci 

vyzkoušet hru prakticky na jakýkoli nástroj. Jsou zde běžně k dispozici bicí soupravy, 

klávesy, cca 20 kytar a další hudební nástroje. 

 

Ve školách bývá pro zaměstnance k dispozici výborně vybavená posilovna a nadstandardně 

vybavené jsou i sborovny učitelů, ve kterých nechybí pohodlné sedací soupravy. 

Samozřejmostí je také moderní IT vybavení každé třídy. 

 

 

Žáci 

 

Tuto kapitolu jsme do textu zařadili hned z několika důvodů. Prvním z nich je fakt, že finské 

školy díky jejich inkluzivnímu prostředí a propracovanému systému podpory navštěvuje 

značné procento dětí - cizinců a žáků s různými typy speciálních vzdělávacích potřeb. Školy 

jsou připravené na vzdělávání všech dětí bez ohledu na to, zda mluví finským jazykem, 

vyznávají odlišné náboženství nebo se dorozumívají pouze znakovou řečí.  

Za zmínku stojí např. škola Havukosken koulu, která je z jedné čtvrtiny tvořena cizinci, kteří 

pochází z největší části ze Somálska, Estonska a Turecka. Právě pro cizince je ve školách 

zřízen přípravný ročník zaměřený čistě na výuku finštiny.  

 

Žáci se vcelku přirozeně a aktivně podílejí na chodu školy, v jídelnách si po sobě uklízejí, 

zvedají židle a v některých školách je na každý den vybrán jeden žák, který pracuje v 

kuchyni. Žáci jsou díky tomu v očích účastníků stáží mnohem samostatnější a lépe si 

uvědomují, že se za veškerými činnostmi a službami skrývá lidské úsilí a nic se tzv. „neudělá 

samo“.  

 

Zajímavé bylo sledovat žáky v jídelnách, kde se sami obsluhují, na talíř si nandají pouze to, 

co chtějí a doopravdy pouze to, co sní. Odpad je díky tomu minimální. (Mgr. N. S., výchovná 

poradkyně ZŠ). 

 

V některých školách spadá do povinností žáků i vyjednání desetitýdenní praxe, kterou 

absolvují v závěru studia. Mají tak možnost vyzkoušet si práci ve skutečných firmách  

a rozhodnout se, zda by se chtěli takové práci v budoucnu věnovat či nikoliv. 
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Systém hodnocení  

 

Další z rozdílů a možných důvodů úspěšného vzdělávání ve Finsku je systém hodnocení. Jeho 

klady zdůraznilo velké procento účastníků stáže ve svých závěrečných zprávách. Velmi často 

uváděli právě hodnocení jako příklad dobré praxe. A proč tomu tak je?  

 

Finský systém hodnocení žáků se od českého liší hned v několika bodech. Jedním ze 

zásadních rozdílů je klasifikační škála, která je na rozdíl od české vícestupňová a nabízí tak 

učitelům detailnější hodnocení a díky němu zaznamenávání i drobnějších žákovských 

pokroků. Učitelé se mohou v hodnocení pohybovat na stupnici od 4 - 10, přičemž se známka 

4 rovná českému ekvivalentu nedostačující a známka 10 odpovídá výbornému hodnocení.  

K uvedeným známkám mohou učitelé připisovat ještě + a -, které odpovídají hodnotě 0,25 

(např. známka 6 - znamená skutečnou hodnotu 5, 75). Na závěrečné hodnocení se symboly 

nepoužívají a na střední školy jsou žáci přijímáni na základě závěrečného vysvědčení  

v devátém ročníku. Na gymnázia jsou přijímáni pouze studenti s průměrem vyšším než 8. 

 

Během školního roku jsou žáci hodnoceni za nejrůznější práce, projekty, aktivitu a velkou 

váhu učitelé přikládají i sebehodnocení žáků, ke kterému jsou vedeni již od prvních ročníků. 

Učitel může při hodnocení žáka volit i hodnocení slovní, které se používá převážně v prvních 

dvou ročnících. 

 

 

Klima škol 

 

Pokud už mluvíme o finském školství, neměli bychom opomenout ani kapitolu, která nám 

přiblíží, jaká atmosféra panuje ve školách a co ji ovlivňuje.  

 

Základní školy, které byly v rámci projektu navštěvovány, jsou budované na podobném 

principu. V drtivé většině případů se jedná o jednopatrové pavilonové budovy či komplexy 

budov, což je nespornou výhodou pro žáky s poruchami pohybového aparátu.  

 

Okolí škol bývá upravené, praktické a nabízí žákům hned několik možností pro trávení 

volného času nebo přestávek mezi hodinami, což je další z často uváděných a překvapujících 
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zjištění. Již na základní škole jsou žáci zvyklí trávit maximum času, který se jim naskytne, 

mimo budovu školy. Děti se o přestávkách samy oblečou a jdou ven bobovat, lézt na stěnu aj. 

V některých školních osnovách najdeme dokonce povinnou výuku bruslení a hokejové 

přípravy, která probíhá často na zamrzlých jezerech nebo kluzištích poblíž škol. Učitelé pobyt 

venku žákům nijak nezakazují, ba naopak. 

 

Vše tu probíhá na základě důvěry. Nikdo nevidí důvod, proč by nemohl žák odejít z areálu 

školy, nikdo je nepodezírá z krádeží, kouření, praní atd. (Mgr. M. H., učitelka ZŠ).  

 

Škola žákům k venkovním aktivitám propůjčuje sportovní vybavení, které k nim potřebují. 

Žáci mají možnost zapůjčení míčů, hokejek, švihadel a vše se v pořádku vrací. (Mgr. R. V., 

učitelka ZŠ). 

 

Důvod, proč žákům nevadí tak častý pobyt venku i přes chladnější počasí je fakt, že učitelé ve 

školách často větrají, pouští klimatizaci a efektivně tak žáky otužují. Pokud byste se prošli po 

chodbách finských škol, jistě by vám neuniklo hned několik příjemných skutečností. Pro žáky 

jsou zde k dispozici stolní fotbálky, pingpongové stoly, lavičky a pohodlná křesla. Na 

chodbách také najdete šatní skříňky (často odemčené) či háčky a věšáky na oblečení. 

 

Ve školách většinou vůbec nezvoní a začátek a konec hodiny tak určuje samotný pedagog. 

Velkou zajímavostí je také fakt, že žáci ve školách nenosí přezůvky, ale chodí v ponožkách 

(pozn. třídy mívají podlahové vytápění).  

 

Podle slov návštěvníků ve školách panuje klid a neobvykle příjemná a přátelská atmosféra, 

kterou čeští učitelé a ředitelé ve svých vlastních školách postrádají. Všichni tu dodržují 

nastavená pravidla a chovají se jeden ke druhému s úctou a respektem.  

 

Celý systém je postaven na zodpovědnosti a důvěře všech stran (rodič, učitel, žák, ředitel, 

zřizovatel) a tento přístup je vzorem pro děti, které tento model přebírají a napodobují. (Mgr. 

L. Š., ředitel ZŠ).   
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Podpora žáků 

 

Protože mluvíme o inkluzi a jejím fungování ve finském a britském školství, podpora žáků  

a jejich rodin byla jedním z nejočekávanějších bodů celé stáže. Vzdělávání žáků je ve finském 

systému téměř bezplatné, a proto na něj dosáhnou opravdu všichni. Na základních školách si 

žáci nekupují učebnice, neplatí za stravu, exkurze/výlety apod. V případě, že bydlí 5 a více 

kilometrů od školy, mají zdarma zařízenou i dopravu. Žáci bydlící v blízkém okolí školy se 

dopravují na kolech, skútrech nebo chodí pěšky. 

  

Po domluvě s ředitelem školy má každý žák právo na doučování, které mají na starosti učitelé 

a pro žáky je opět bezplatné. Škola nabízí takové doučování právě proto, aby mohl každý žák 

zaznamenat i dílčí pokrok a zažít během vyučování pocit úspěchu. Kromě doučování je v 

některých školách zaveden i 10. ročník, který můžou navštěvovat žáci, kteří nezvládali učivo 

9. ročníku; žáci, kteří nejsou motivování nebo neví, na jakou střední školu by chtěli 

pokračovat nebo dokonce žáci, kteří se na střední školu dostali, ale neoslovila je. V takovém 

případě společně s rodiči žádají o zpětné zařazení na školu základní. V tomto ročníku studuje 

maximálně 10 žáků a je o něj veliký zájem. Žák si o zařazení do této třídy žádá sám, následují 

rozhovory s rodiči, učiteli a ředitelem, po kterých je vybrána výsledná skupina žáků. Tento 

ročník nemusí být pouze ročníkem 10., může být zřízen v jakékoli fázi studia, ale nejčastěji je 

využíván právě tento poslední.  

 

 

Kromě výše zmíněného, je finské školství vyhlášeno především propracovaným třístupňovým 

systémem podpory, jehož jednotlivé stupně je možné charakterizovat následovně: 

 všeobecná podpora - na tuto úroveň podpory dosáhne každý žák bez výjimky, 

 zesílená podpora - pro žáky, u kterých je zaznamenán nějaký konkrétní problém 

(nabídka asistentů, pomůcek, „flexibilní třídy“), 

 specifická podpora - týká se dlouhodobě nemocných žáků či jinak znevýhodněných. 

 

Formu podpory a hlavně způsob jejího vyžádání ze strany žáků ocenili ve svých zprávách 

samotní účastníci.  

 

Líbí se mi, že o všem ve škole rozhoduje žák sám za sebe - volba předmětů, snaha o úlevy 

vzhledem k postižení apod. Žák musí projevit zájem a podle druhu a míry znevýhodnění 

ředitel musí přijmout opatření (1. - 3. typu). S rodiči je vše konzultováno, ale zájem projevuje 
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žák samotný. Podpůrná opatření mohou být krátkodobá (týdny, měsíce) či dlouhodobá (roky) 

a mohou probíhat přímo ve třídě nebo mimo ní. (Mgr. V. F., ředitel ZŠ)  

 

Velmi se mi líbila skutečnost, že žáci si společně s rodiči žádají o podporu a nezneužívají 

toho. Děti jsou spoluzodpovědné za svoje vzdělání. (Mgr. M. H., zástupce ředitele ZŠ) 
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VELKÁ  BRITÁNIE 
 

 

Vzdělávací systém  

 

Podobně jako v České republice je ve Velké Británii ústředním dokumentem vzdělávání 

národní kurikulum, které sestavuje Ministerstvo mládeže, školství a rodin, společně se 

specializovanou agenturou na tvorbu kurikula. Celé kurikulum je založené na předmětech 

základních - matematika, věda, anglický jazyk a předmětech doplňkových, kam spadá např. 

zeměpis, vyučování zaměřené na IT, dějepis, hudba, umění, tělesná výchova a další cizí jazyk. 

Samotné školy si na základě cílů a obsahu učiva v jednotlivých předmětech sestavují vlastní 

osnovy. 

  

Povinná školní docházka ve Velké Británii začíná dovršením 5 let věku dítěte a trvá 11 let. 

Základní vzdělávání je rozděleno do dvou částí - Primary school (5 - 11 let) a Secondary 

school (od 11 - 16 let). Veliký rozdíl spatřují účastníci stáže také v tom, že se v Británii 

vzdělávají děti již od 4 let - hrají si, ale zároveň se také učí základy matematiky, anglického 

jazyka, přírodních věd aj. Není výjimkou, že děti v tomto věku umí již počítat s přechodem 

přes desítku nebo jsou schopné přečíst jednoduché texty. Naše mateřské školy jsou více 

zaměřené na hraní, vycházky a podobné aktivity. (Mgr. B. H., ředitelka ZŠ).  

 

Stejně jako u nás probíhá výuka 5 dní v týdnu. Týdenní hodinovou dotaci stanovuje ředitel 

školy, proto se ve školách může různit. Pevně stanovený není ani začátek a konec 

vyučovacího dne, nicméně obvykle žákům začíná výuka okolo deváté hodiny ranní a končí 

okolo třetí hodiny odpoledne. Tento čas v sobě skrývá i povinné přestávky, obědovou pauzu  

a tzv. Play time, tedy dobu, kterou tráví žáci venku hraním libovolných her. 

 

V 7, 11, 14 a 16 letech absolvují žáci standardizované testování, které ověřuje jejich znalosti. 

V 16 letech žáci skládají zkoušku (GCSE), v níž jsou testovány jejich znalosti z několika 

předmětů. Testování neprobíhá v jeden den, ale je rozděleno do několika termínů.  

 

Mimo výše zmíněné najdeme v britském školském systému hned několik podobností se 

systémem finským. Stejně jako ve Finsku je celý systém založen na důvěře mezi pracovníky 

škol a spolupráci s rodinami žáků. Ve školách se striktně dodržuje školní řád, dbá se velmi 
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přísně na docházku (více v kapitole Personální složení), a proto se ve finských a britských 

školách mnohem méně řeší kázeňské problémy. 

 

Žáci nejsou nuceni psát perem, ale stejně jako ve Finsku píšou tužkou. K tomu se vyjádřila i 

jedna z účastnic stáže. Fascinovalo mě, že děti píšou tužkou a způsob, jakým tužku drží. Někdy 

až nepochopitelně, ale ve Velké Británii se drží hesla, že pokud to tak dítěti vyhovuje, ať si tak 

píše. (Mgr. K. K., ředitelka ZŠ). 

 

Vzdělávací systém Velké Británie je pro žáky a jejich rodiny bezplatný, což otevírá možnost 

studovat opravdu všem dětem. V britských školách se zpravidla nosí uniformy. Ty dostávají 

žáci zdarma. Nošení uniforem také mimo jiné nejen zdůrazňuje sounáležitost dětí se školou, 

ale nepřímo také překrývá možné viditelné rozdíly v sociálním zázemí žáků. 

  

Veliký rozdíl spatřují návštěvníci britských škol ve skutečnosti, že žáci nepropadají. Učitelé a 

ostatní pedagogičtí pracovníci přistupují ke vzdělávání žáků velmi individuálně a jsou si 

vědomi faktu, že každé dítě má své individuální možnosti a potřeby. 

 

Je vidno, že škola má v anglickém pojetí daleko silnější slovo. Byl jsem svědkem i zcela 

obyčejných hodin, kdy se jednalo pouze o opakování, které bylo ale pojato tak výborným 

metakognitivním přístupem, že se jednalo ihned o jinou dimenzi, nežli v řadě českých škol.“ 

(Mgr. L. Z., zástupce ředitele ZŠ). 

 

Učitel  

 

Ve třídách britských škol bývá 15 - 25 žáků, ale výjimkou nejsou ani třídy s 8 - 10 žáky. Na 

začátku každé hodiny má učitel připravenou prezentaci, ve které je jasně stanovený obsah  

a cíl hodiny, a žáci tak přesně ví, co je čeká.  

 

Mezi žáky a učiteli panuje všeobecná důvěra a velmi přátelský vztah. Zmínil to i jeden z 

účastníků stáže: Jedna z věcí, která mě zaujala, byl naprostý respekt k přání dítěte a zájmu 

dítěte ze strany učitelů. (Ingr. K. V., ředitel SOU).  

 

Učitel i asistenti se ze všech sil snaží o navození atmosféry, která u žáků nebude vzbuzovat 

strach a nepříjemné pocity. Ke všem přistupují s maximální dávkou empatie a v hodinách 

velmi často střídají výukové metody, aby si zajistili stálou motivaci žáků a pochopení učiva.  
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Ve Velké Británii používají učitelé mnoho názorného materiálu počínaje prezentací, 

množstvím obrázků, zvukových materiálů, úkolů pro dvojice či skupiny. Učení není naloženo 

na jednostranném předávání informací od učitele k žákovi, ale učitel spíše nastíní problém a 

dá žákům prostor zkusit přijít s řešením, názorem. Učitelé v hodinách neustále střídají 

individuální, skupinovou, párovou práci a hodně využívají diskuze a vyjadřování vlastního 

názoru. (Mgr. Z. P., zástupce ředitele ZŠ)  

 

V některých školách učitelé učí žáky strategii nazývané 3B4ME (brain - book - buddy - boss), 

která popisuje, jak by měli žáci postupovat při řešení dílčích problémů a úloh.  

 

Kromě pedagogické činnosti jako takové učitelé žáky doučují a povinně se také učí 

znakovému jazyku kvůli velkému počtu neslyšících žáků. V jedné z navštívených škol 

probíhala v době konání stáže Akademie v duchu „Propojme celý svět“, na které zněly písně 

neslyšících žáků doprovázené znakovou řečí.  

 

Profese učitele je v Británii podobně jako ve Finsku velmi uznávaná, učitelé jsou na hodiny 

vždy velmi pečlivě připraveni, vystupují klidně a jejich pozitivní vztah k jejich profesi se 

promítá do celého edukačního procesu. Těchto skutečností si samozřejmě všímá nejen vedení 

škol, ale převážně žáci a jejich rodiče. Za výborně odváděnou práci jsou učitelé ve Velké 

Británii patřičně finančně ohodnoceni.  

 

 

Žáci  

 

Navštívené školy ve Spojeném království se podobají v jedné zásadní vlastnosti. Jsou školami 

multikulturními, a to až do takové míry, že je v nich vzděláváno až 95% cizinců. Potkáte zde 

žáky z Evropy, Asie i Afriky, kteří hovoří až 35 různými jazyky (účastníci stáží hovořili 

rovněž s dětmi původem z České a Slovenské republiky). Taková diverzita s sebou přináší 

specifické nároky na organizaci výuky a vzdělávací metody. 

  

Mimo jazykovou, etnickou či náboženskou rozdílnost žáků, je ve školách vzděláváno okolo 

25% žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro takové žáky je ve školách vytvořené 

vhodné zázemí a k dispozici je dostatek kvalifikovaného personálu. 
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Veliký rozdíl v České republice a Velké Británii je ten, že žáci v britských školách nenosí 

žádné pomůcky ani učebnice, tedy žádné těžké aktovky - pouze občas si s sebou z domova 

přináší krabičku se svačinou. (Mgr. A. S., výchovná poradkyně ZŠ).  

 

Už od útlého věku jsou žáci vedeni ke vzájemné spolupráci a pomoci, která je na první pohled 

ve třídách skutečně viditelná. Učitelé často žákům během vyučování zadávají práci do skupin 

nebo dvojic. Frontální výuku prakticky nespatříte, případně je využívána pouze při začátku 

hodiny a v pasážích, kdy učitel obecněji představuje cíle, obsah a výstupy hodiny. 

  

Velmi pozitivní poznámku k žákům uvedla do své zprávy další z účastnic. Po škole nás 

prováděli žáci. Velmi mě překvapila jejich samostatnost a chuť, s jakou se do zadaného úkolu 

pustili. Všichni se chtěli dostat ke slovu a na naše dotazy okamžitě reagovali. (Mgr. K. S., 

školní metodik prevence). 

 

Kromě výuky mají žáci možnost přihlásit se do různých mimoškolních aktivit, kterých je v 

některých školách skutečně nepřeberné množství. Kroužky jsou vedeny jak externisty, tak i 

jedinci z řad rodičů či učitelů.  

 

 

Systém hodnocení  

 

Hodnocení žáků ve Velké Británii se od našeho velmi liší. Než se dostaneme k samotnému 

vysvětlení jednotlivých rozdílů, chtěli bychom poznamenat jednu zásadní vlastnost a pravidlo, 

kterého se učitelé v britských školách striktně drží, ať se jedná o výklad, hodnocení či jakékoli 

další dílčí situace a interakce v hodinách. Jelikož drtivá většina žáků pochází ze sociálně 

slabých poměrů a žije v rodinách, ve kterých nevládne zdaleka ideální atmosféra, na žáky se 

ve školách nikdy nekřičí. Křiku si podle slov samotné ředitelky užijí doma až nezdravě dost  

a proto se učitelé k žákům chovají přátelsky a naopak spíše hledají důvody, za které by žáky 

mohli pochválit.  

 

Jednou týdně v pátek se v celé škole koná slavnostní ceremoniál, při kterém jsou vyhlašováni 

nejlepší třídy za uplynulý týden a jednotliví žáci. Žák může být odměněn za slušné chování, 

pomoc druhým a jiné pozitivní prvky v chování.  

 



 

 

 

 

 

 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  

reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

                                                                                                                                                                                            

Pokud byste navštívili britské třídy, na první pohled by vás jistě zaujalo přehledné hodnocení 

u každého žáka, po každé hodině, které má žák buď přímo u sebe, nebo je na třídních 

nástěnkách. Učitelé k hodnocení používají kromě hodnocení slovního i čísla, obrázky, barvy  

a písmena, klasické známkování známé z našich škol zde neuplatňují. Uvedený způsob 

hodnocení kladně reflektovalo velké množství účastníků stáží. 

  

Velmi podporuji jejich systém sebehodnocení a slovní hodnocení - vždy napsané u každého 

žáka. (Mgr. A. P., učitelka ZŠ).  

  

Velmi oceňuji systém hodnocení pokroku u jednotlivých žáků. V hodnocení 3x ročně je 

zahrnuta jak úroveň znalosti v dané oblasti - kombinací čísla a písmene, tak individuální 

pokrok či stagnace - vyznačená barvou. Na první pohled je pak jasné, jestli se žák 

zdokonaluje v dané problematice či nikoliv, i když úroveň nemusí být nutně vysoká. (Ing. G. 

Ř., učitelka ZŠ).  

 

 

Podpora žáků 

 

Jak jsme již zmínili, Velká Británie je jednou ze zemí, která by mohla být výborným 

příkladem a inspirací pro aplikaci inkluzivního vzdělávání. Britové si dali opravdu velmi 

záležet, aby ve školách nastavili žákům rovné podmínky pro vzdělávání a nejenom jim 

samotným, ale i jejich rodinám. Nabízejí hned několik forem podpory. 

 

Jak jste si mohli přečíst v předchozích kapitolách, anglické školy navštěvují z velké části děti 

emigrantů, děti pocházející z rodin s problematickým sociálním zázemím a děti s různými 

zdravotními znevýhodněními. Na každého žáka se SVP má škola příspěvek 1200 liber na 

jeden školní rok.  

 

Škola nabízí žákům snídaně i obědy zdarma, a to dokonce nejen pro ně, ale často i pro jejich 

rodiče. V některých školách funguje tzv. Snídaňový klub, což je obdoba naší školní družiny, 

ale pro sociálně slabé děti. Jak samotný název vypovídá, děti navštěvující tento klub, 

dostávají od školy snídani a mimo to se během společného snídání také nastartují na práci ve 

škole. Kromě snídaní a obědů mají během celého dne žáci možnost si vzít kdykoliv mléko a 

jablko.  
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Mimo podpory v rámci stravování žáci také plně využívají bezplatné dopravy do školy. 

Během stáže měli samozřejmě samotní účastníci možnost nahlédnout do tříd během 

vyučování a zhlédli tak jeho uchopení britskými učiteli. Stážistům se líbila skutečnost, že jsou 

žáci se SVP opravdu přímo začleňováni do výuky, ale práce je přizpůsobená jejich 

individuálním možnostem. Učitel zpravidla rozděluje žáky do skupin, každé ze skupinek zadá 

připravený úkol týkající se tématu hodiny, ale „ušije ho na míru“ jednotlivým skupinám tak, 

aby ho všechny mohly vyřešit. V některých školách výuku během dne rozdělují do dvou 

bloků.  

 

Zajímavá byla výuka, ve které se předměty nevyučovaly jednotlivě, ale byly propojené. 

Dopolední část byla zaměřena především na angličtinu a matematiku a odpolední část byla 

vždy tematická, kde se potkávaly všechny předměty.  (Mgr. R. J., učitelka ZŠ).  

 

V hodinách má učitel nezřídka k dispozici asistenta, který mu s prací viditelně pomáhá. 

Úžasná je vzájemná souhra a propojenost asistentky s paní učitelkou. Občas bylo těžké 

rozpoznat, kdo je kdo. (Mgr. R. J., učitelka ZŠ).  

 

Individuální přístup všech pedagogů byl opravdu příkladný a velmi podnětný. Pracovní 

nasazení a zájem žáků obdivuhodný. Nejvíce mne zaujalo to, že nejen ve třídě, ale i ve škole 

každý věděl, co má dělat, vše plynulo v klidu a vzájemné pohodě. V samém závěru dne jsme se 

zúčastnili hodiny znakové řeči, kterou absolvovali všichni zaměstnanci školy na podporu 

inkluze. Měli jsme možnost navštívit jízdárnu, kde pracují s handicapovanými dětmi pomocí 

jízdy na ponících. Čtyři žáci se postupně střídali v sedle (za pomoci cvičitele, asistenta a pod 

dohledem lékaře) a v práci na modelu koně, kde rozvíjeli svoje vědomosti v rámci svých 

možností.“ (Ing. Z. H. R., ředitelka ZŠ)   

 

Podle mého názoru je otázka inkluze v UK a u nás nesrovnatelná. Důvěra, kterou mají učitelé 

od svého vedení a od rodičů, jim umožňuje pracovat v klidu a s radostí. Počet žáků ve třídách 

a pomoc asistenta je exkluzivní. Ve školách je mnoho dalších pracovníků, kteří se dětem 

mohou věnovat v případě, že mají problém. Celý systém je postaven na propracované 

evaluaci, je vedena v pozitivním duchu, ale přísně. (Mgr. J. R., ředitelka ZŠ).  
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Personální složení  

 

Pokud je nějaký rys finského a britského školství podobný, je to zcela jistě velké množství 

zaměstnanců a odborníků, kteří ve školách zastupují různé funkce. Stejně jako v České 

republice a ve Finsku, má ředitel školy kromě manažerské funkce i funkci čistě učitelskou. 

Člověk usilující o post ředitele školy musí projít speciálním programem, který se skládá ze tří 

etap (bližší informace o tomto programu si můžete dohledat online pod názvem National 

Professional Qualification for Headship). Mezi povinnosti ředitele patří například hodnocení 

kurikula, vedení zaměstnanců a řízení pedagogického procesu, řízení efektivity ve využívání 

lidských, finančních a materiálních zdrojů a další. Zajímavou a neobvyklou pravomocí 

ředitele, kterou využívá např. ředitelka jedné navštívené školy Berrymede Junior School, je i 

přezkušování samotných pedagogů z matematických a jazykových znalostí. Na základě 

výsledků těchto testování se paní ředitelka rozhodla, že už na prvním stupni vyučují jednotlivé 

předměty aprobovaní pedagogové. S touto myšlenkou - alespoň částečné výuky 

prvostupňových žáků různými učiteli - se ztotožňuji. (Mgr. Z. P., učitelka ZŠ). 

  

Vedle ředitele, jeho zástupce, školního psychologa, speciálních pedagogů, asistentů a učitelů, 

je důležitou součástí vzdělávacího týmu sociální pracovník. Jeho úkolem je především hlídání 

docházky, která je ve Velké Británii velmi přísně kontrolována. V případě, že nedorazí žák do 

školy, sociální pracovník okamžitě vyjíždí do rodiny žáka a v případě, že je absence vyšší než 

5 - 15%, je rodinám uložená vysoká finanční sankce. Tato forma podpory dítěte ze strany 

státu je účastníky stáže velmi kladně hodnocená. 

  

Díky jazykové různorodosti žáků mají ve školách své stále místo také pomocníci s překladem 

a učitelé znakové řeči, pokud se tedy znakový jazyk neučí povinně všichni zaměstnanci školy.  

 

 

Klima škol 

 

Ve škole panovala příjemná atmosféra, učitelé se usmívali a vypadali naprosto uvolněně. 

Líbila se mi tři motta, která byla vidět prakticky všude: Vyber si svůj cíl. Vyjdi ze svého stínu. 

Překonej sám sebe a užívej si pohodu. (Mgr. S. Č., učitelka ZŠ) 
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Britské školy jsou podobně jako finské většinou přízemní a pavilonové. Dalším společným 

rysem je absence zvonění a šatny, které jsou na chodbách před třídami. Velké procento 

britských škol má zajištěné bezbariérové přístupy a výtahy pro vozíčkáře. 

Jednotlivé třídy, jak je účastnici stáže během prohlídky obcházeli, upoutaly pozornost 

především průhlednými dveřmi, díky kterým bylo vždy vidět, co se v hodinách odehrává. 

Výborně řešené bylo podle slov návštěvníků i zabezpečení tříd, které jsou přístupné pouze na 

čipové karty nebo kódy.  

 

Mimo klasické učebny najdete ve školách velmi často relaxační a terapeutické místnosti, které 

mívají některé školy i speciálně pojmenované (např. Palm Paradise ve škole Chestnuts 

Primary School).  

 

Příjemné překvapení u účastníků stáže vzbudilo vybavení sboroven, které nebylo nijak 

extrémně moderní, ale velmi klidné, pohodlné a v některých navštívených školách byly právě 

ve sborovně vyvěšeny fotografie žáků s různými zdravotními problémy, jejich medikace a 

základní údaje pro případ naléhavé situace (jak reagovat, komu volat atd.) 

 

Velmi kladného hodnocení se dostalo čtecím koutkům a chodbám, které byly zřizovány ve 

všech navštívených školách. Líbil se mi důraz na čtenářskou gramotnost, kterou bych v naší 

škole také ráda podpořila. Ve sledované škole byla volně přítomna knihovna, ve které byly k 

dispozici knihy všech náročností, v každé třídě byl čtenářský koutek a pravidelně byl 

vyhlašován nejlepší čtenář. (Mgr. A. P., učitelka ZŠ).   

 

Pro žáky bývají ve školách připravená a na každém kroku viditelná nejrůznější motivační 

hesla, obrázky nebo např. nástěnka se 100 věcmi, které by děti měly stihnout během školní 

docházky (zpívat v dešti, vyválet se ve sněhu, navštívit ZOO atd.). K celkové atmosféře škol 

se vyjadřovala ve svých zprávách většina návštěvníků, kteří vyzdvihovali jak pedagogické 

pracovníky, ředitele i žáky a vztahy mezi všemi těmito články. Mezi všemi panuje pozitivní 

vztah, lidé jsou k sobě navzájem vřelí a lidští.  

 

Materiální vybavení  

 

U této kapitoly nebude zcela jednoduché obecně popsat materiální situaci ve všech 

navštívených školách, jelikož mezi nimi byly výrazné rozdíly. Některé školy se vybavením 

podobaly školám českým, některé z nich byly naopak vybaveny velice nadstandardně. Pro 
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všechny byl ale charakteristický jeden znak a tím je účelné využití prostoru. Tento fakt byl 

několikrát zmiňován i v závěrečných zprávách.  

 

Velmi mě zaujalo účelné a smysluplné využití každého místa, ve třídách bylo vidět relativně 

hodně věcí, hraček, knížek, ale nikde nevládl nepořádek a chaos, naopak bylo prostředí školy 

a tříd velmi útulné. (Mgr. S. Č., speciální pedagog).  

 

Mezi běžné vybavení škol patří IT technika, která je ve všech třídách, učitelé i žáci jsou 

zvyklí pracovat s interaktivní tabulí a díky dobrému finančnímu zajištění škol mají tyto 

technologie stále k dispozici a náležitě je využívají.  

 

V některých školách bylo standardem umístění toalet v každé třídě a bohaté vybavení 

pomůckami, obrazovými materiály a dalšími materiály využívanými k výuce. Výbornou 

drobností, která je ale jak ve finských tak britských třídách běžně využívána, jsou sluchátka, 

která mohou použít děti, které chtějí klid nebo jsou snadněji unavitelné. 

 

Zvláštností v Británii je, že ve školách nemívají jídelnu, na kterou jsme zvyklí v prostředí 

českých škol, ale většinou jsou žáci stravováni v tělocvičně, která se v čase snídaní a obědů 

přizpůsobí pro potřeby stravování.  

 

Kromě vnitřních prostor ke školám patří i rozsáhlá venkovní hřiště určená nejrůznějším 

druhům sportů. Některé školy mají vnitřní prostory propojené s prostory venkovními a to 

žákům a personálu umožňuje přímý vstup ven a zpátky do budovy školy.  

 

 

Další zajímavé postřehy a komentáře účastníků 

 

Pracuji ve škole při FN, kde inkluze funguje na 100%, ale jen při velmi malém počtu žáků. 

Nedovedu si představit, jak to bude probíhat v běžných základních školách. Závidím jim to a 

věřím, že jednou něčeho podobného dosáhneme i my. (Mgr. K. K., statutární orgán) 

 

Ani jsem nepostřehla, jestli ve škole probíhá hodina nebo přestávka. (Mgr. H. D., zástupce 

ředitele) 
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Učitelé a žáci nás vřele přijali. Z návštěvy školy jsem byla velice nadšená a opět se potvrdilo, 

že pro kvalitní inkluzivní vzdělávání je zapotřebí dobré finanční zajištění, bez kterého by nic 

takového možné nebylo. (Mgr. L. D., zástupkyně ředitele ZŠ) 

 

Velmi mě překvapilo, když pan učitel výtvarné výchovy půl hodiny vysvětloval a 

demonstroval, co a jak budou děti malovat, tyto děti byly naprosto soustředěné a úplně v 

klidu, nikdo nevyrušoval. (Mgr. A. Z., učitelka ZŠ) 

 

Uvědomila jsem si, jak jsme „sešněrováni“ různými nařízeními a předpisy. Teď mám na mysli 

hlavně otázku dozorů nad žáky. Ve Finsku jsem se přesvědčila, že děti, kterým nestojí pořád 

někdo za zády a neříká jim, co se má a nemá, musí a nesmí, jsou daleko samostatnější a 

zodpovědnější za sebe sama. (Mgr. I. M., učitelka ZŠ) 

 

Závěrem každého tématu je výstup a testování. Učení je po tématech - učení v souvislostech - 

to je dle mého názoru efektivní učení vycházející z nových poznatků o učícím se mozku. U nás 

je to pořád o předávání izolovaných poznatků, jejich přezkoušení a konec. Když se k učivu 

vrátíte po čase, děti nic neumí. Proč? (Mgr. R. O., výchovný a kariérní poradce) 

  

Líbila se nám jednotnost vyučujících, jejich nasazení a dobré výsledky žáků. Získali jsme 

zkušenosti, jak vyučovat lépe. V tomto směru stáž jednoznačně naplnila cíle projektu a to 

zejména v oblasti podpory tvorby inkluzivního prostředí. Stáž mne velmi obohatila, rozšířila 

mi pedagogické obzory. (Mgr. S. K., ředitelka ZŠ) 

 

Uvědomila jsem si, že si mnohdy děláme problémy a starosti sami. Vedeme žáky za ručičku 

skoro až do 9. ročníku a nestále jim připomínáme, proč se mají vzdělávat. Toto poznání by už 

měli mít od svých rodičů. Zodpovědnost a vůle je pouze na nich.“ (Mgr. J. R., ředitelka ZŠ) 

 

Přála bych vidět systém péče o tyto žáky našim vyučujícím, kteří vnímají slovo inkluze až 

hanlivě a hledají důvody, proč to nejde. Máme se ještě hodně co učit. (Mgr. M. Š., zástupce 

pro 1. stupeň ZŠ)  

 

Z dětí bylo cítit, jak mají své učitele rády. (Mgr. K. S., školní metodik prevence) 


