
W W W. F E R O VA S K O L A .C Z

EVALUAČNÍ ZPRÁVA
Z Á K L A D N Í  Š KO L A  V L A S AT I C E



EVALUAČNÍ ZPRÁVA
Základní škola Vlasatice

Nástroj pro evaluaci školy v oblasti inkluze je vytvořen k tomu, aby zjišťoval základní 
parametry, které jsou pro inkluzivní nastavení/směřování školy zásadní. Výsledky šetření 
nám poskytují pouze základní obrázek o škole a zároveň výchozí pozici, od které se dále 
odrážíme k navazujícím aktivitám (doplňující šetření, podpora v rozvoji školy, akční plán, 
diskuse s pedagogy apod.). Evaluace se týká pouze ZŠ, protože vychází z metodiky určené 
pro evaluaci základního vzdělávání.

Evaluace není hodnocením školy, ale spíše možností, jak školu lépe poznat, specifikovat 
oblasti/témata, která jsou pro danou instituci relevantní a pomocí nichž by bylo možné 
podpořit pedagogickou práci, nebo jak definovat témata, o nichž lze přemýšlet. 

Výstupy a indexy nástroje pro evaluaci školy v oblasti inkluze:

• do jaké míry se škola celkově inkluzivně profiluje → celkový index

• do jaké míry je škola inkluzivně nastavená v dané dimenzi → index dimenze

• data za jednotlivé indikátory (z jednotlivých dimenzí) → položky

Šetření v oblasti inkluze provedla dne 26.2. 2021:

Mgr. Helena Pravdová
konzultantka Férové školy

helena.pravdova@ferovaskola.cz
tel.: +420 777 842 003
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Evaluaci předcházelo setkání týmu Férové školy s paní ředitelkou Marcelou Mikelovou 
a paní učitelkou Lucií Mitošinkovou dne 6. 10. 2020. Byla nám představena koncepce školy, 
diskutovali jsme o motivaci pro získání certifikátu FŠ a možnosti koncepce inkluzivního 
vzdělávání ve škole. Domluvili jsme termín následné evaluace.

Díky uzavření škol a probíhající distanční výuce, proběhla evaluace za specifických podmínek. 
Postup na evaluaci, stejně tak jako podobu evaluačního nástroje, jsme museli přizpůsobit 
možnostem školy a vládním opatřením. Aktuální situace však přinesla i nové otázky a pod-
něty pro evaluaci v oblasti rovných příležitostí. Tato evaluační zpráva může být vnímána jako 
pilotní aktivita v implementaci online nástrojů při evaluaci inkluze na základních školách. 

Rozhovor s paní ředitelkou proběhl online komunikační platformou. Druhou část evaluace - 
dotazník pro pedagogy jsme realizovali prostřednictvím Google formuláře. Nadstandardní 
bylo zařazení doplňujícího dotazníku pro vedení školy o aktuálních otázkách k distanční 
výuce. Poslední částí byla návštěva v online hodinách konzultantkou Helenou Pravdovou, 
která se do hodiny i aktivně zapojila. 

Škola sama projevila zájem o certifikát Férové školy, když s námi sdílela příběh integrova-
ného chlapce s PAS. Je zřejmé, že pedagogický sbor prošel náročným procesem hledání 
vhodných cest k inkluzi. Důkazem, že se podařilo záměr naplnit, je fakt, že se chlapec ve 
zdejší škole i nadále úspěšně vzdělává, je plně integrován do života školy a zapojuje se do 
všech volnočasových akcí i výletů za podpory asistenta pedagoga.
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P O P I S  Š KO LY 
Z Š  A  M Š  V L A S AT I C E ,  Ú N O R  -  D U B E N  2021

Vlasatice (německy Wostitz) jsou obec v okrese 
Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Nacházejí 
se v Dyjsko-svrateckém úvalu. Žije zde 871 oby-
vatel. Jedná se o vinařskou obec v Mikulovské 
vinařské podoblasti.

Základní škola disponuje kapacitou 160 žáků 
v devíti třídách. Mateřská škola má dvě hete-
rogenní třídy s kapacitou 36 dětí. Do ZŠ dojíždí 
žáci z Pohořelic, Troskotovic, Jiřic u Miroslavi, 
Odrovic, Cvrčovic a Ivaně. MŠ navštěvují děti 
z Troskotovic. MŠ disponuje rozlehlejší zahradou a ZŠ sportovním hřištěm za budovou školy.

  

Škola je menšího charakteru. Výuka probíhá podle vzdělávacích programů daného stupně 
vzdělávání. V MŠ dle vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Svět 
okolo nás“. ZŠ pracuje podle vzdělávacího programu pro základní školy pod názvem „Škola - 
základ života“. V mateřské škole a na I. stupni základní školy se pracuje formou činnostního 
a prožitkového učení. Na II. stupni jsou využívány nejrůznější informační a komunikační 
technologie k efektivnější výuce a také k její diferenciaci a individualizaci. 

V rámci inkluze má škola velmi dobré výsledky ve vzdělávání žáků se speciálními vzdě-
lávacími potřebami, včetně žáků s poruchami autistického spektra. 

Spolupracují se ZŠ a MŠ Troskotovice, ZŠ a MŠ Ivaň, MŠ Cvrčovice, MŠ Pohořelice, MŠ Mi-
roslav Pastelka, ZŠ a MŠ Loděnice, SVČ Pohořelice. Navzájem sdílí zkušenosti, spolupracují 
na projektech, zúčastňují se společných pobytových akcí. (zdroj https://www.vlasatice.cz/
zs-a-ms-vlasatice; Mgr. Marcela Mikelová, ředitelka MŠ a ZŠ).

S T R AT E G I E  Š KO LY
Škola je koncipována jako otevřená. Vidíme zde potenciál zaměřit se na komunitní stránku, 
kde by škola byla centrem pro širokou veřejnost a spolupráci. Škola využívá projekty pro 
zafinancování např. počítačové učebny nebo schodolezu. Vizí je zřídit venkovní učebnu, pro 
realizaci učení průřezových témat v přírodě. Ve třídě je maximálně 12 dětí, což umožňuje 
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dobrou individualizaci ve výuce. Paní ředitelka upřímně hodnotí situaci, kdy se nedaří zcela 
plně podněcovat nadanější žáky a motivovat je k vyššímu výkonu. Chtějí se zaměřit na 
děti, které naplno nerozvíjí svůj potenciál. Z mapování potřeb školy vyplynulo, že by uvítali 
větší počet žáků. 

Školní vzdělávací program (převzato z dokumentu ŠVP) je výsledkem spolupráce celého 
pedagogického sboru. Cílem je zabezpečit inspirující, podnětné a příjemné prostředí, ve 
kterém žák, učitel a rodič fungují v partnerském vztahu. Důraz je kladen na otevřenou komu-
nikaci mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a zákonnými zástupci, učiteli a ostatními zaměstnanci 
školy, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem i mezi žáky samotnými. Snahou 
je vytvoření pozitivního a motivujícího klimatu školy. Základní filozofií školy je vytvořit 
moderní venkovskou školu usilující o komplexní rozvoj žáků. Respektujeme právo žáka 
vzdělávat se dle svých individuálních možností a potřeb.

Koncepce školy zajišťuje rovné příležitosti ke vzdělávání pro všechny v prostředí bezpečné 
školy a zajištění komplexního rozvoje dítěte nebo žáka. Jedinec, který je charakterizován 
anagramem „SOVA“ (zdroj https://www.vlasatice.cz/zs-a-ms-vlasatice; Mgr. Marcela Mi-
kelová, ředitelka MŠ a ZŠ).

soběstačně

osobnostně

vztahově

aktivně
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P E D A G O G I C K Ý  S B O R
Na škole působí 10 pedagogů, 6 asistentů pedagoga (3 na 1. stupni a 2. na druhém stupni) 
a jedna paní vychovatelka v družině. Na prvním stupni je 6 učitelů (včetně paní ředitelky 
a angličtinářky, která učí i na druhém stupni) a 4 učitelé na druhém stupni. Paní ředitelka 
oceňuje skvělou spolupráci s paní zástupkyní. Většinu kolektivu paní ředitelka zná přes 
22 let, mladší kolegyně jsou “hnacím motorem” pro chod školy. Jak uvedla paní ředitelka: 
“Otevřená zpětná vazba a schopnost sebereflexe je podmínkou pro fungování jejich 
kolektivu”.

Zaměstnanci školy se celoživotně vzdělávají v různých oblastech. Všichni pedagogové 
na ZŠ i v MŠ se zúčastnili školení na téma inkluze, paní ředitelka při rozhovoru vyzdvihla 
přínosy zejména praktického školení p. Ondráčkové z EDUPRAXE Brno (Podpůrná opatření 
pro žáky s SVP).

Na škole dobře fungují tzv. sdílecí porady (během uzavření školy i online). Pravidelné 
porady Školního poradenského pracoviště (ŠPP) se konají jedenkrát za měsíc – propojen 
1. i 2 stupeň, metodická sdružení 2. stupně. Paní ředitelka oceňuje výhodu malého kolek-
tivu. Snaží se propojovat učitele MŠ i oba stupně ZŠ. Pravidelná komunikace a sdílení jsou  
samozřejmostí.

Na škole působí 2 speciální pedagogové a logoped. Škola má vypracovaný plán, jak po-
stupovat při výskytu sociálně patologických jevů. S učiteli spolupracuje metodik prevence 
a výchovný poradce.

Paní ředitelka chválí dobrou spolupráci speciálních pedagožek a Školskými poradenskými 
pracovišti (PPP a SPC). Speciální pedagožky komunikují s poradnou ještě před vydáním 
zprávy, vyjadřují se k návrhu, aby byla škola schopna zajistit podporu v rámci svých mož-
ností. Speciální pedagožky nabízejí i metodickou podporu učitelům na 2. stupni. Praxe ŠPP 
byla oceněna i Českou školní inspekcí (ČŠI).

Škola neváhá zapojit moderní pedagogické přístupy. Např. od nového školního roku 2021/22 
plánují zavedení tandemové výuky na 1. stupni. Sociální dovednosti, učení a vztahy mezi 
dětmi jsou akcentovány při organizaci výuky. Každé pondělí, první hodinu, probíhá s tříd-
ním učitelem osobnostně sociální výchova. Využívají se i komunitní kruhy, především na 
prvním stupni.

Oceňujeme funkčně nastavenou spolupráci mezi MŠ a ZŠ. Škola plně těží ze spojení 
dvou- stupňového vzdělávání v rámci jedné instituce. Mateřská škola je velmi aktivní při 
organizaci různých výletů a akcí. Svoji činnost prezentuje na stránkách školy. Zaujal nás 
projekt pro předškoláky “Učení na plotě” během uzavření MŠ.
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D I S TA N Č N Í  V Ý U K A
V srpnu 2020 založili všem žákům školní e-maily, aby mohli pracovat v Google učebnách. 
Proškolili pedagogický sbor, v září s ním seznámili rodiče. Každý den mají žáci maximálně 
dvě hodiny online výuky přes Meet. Postupně přidávali různé aplikace a prvky, aby žákům 
výuky zpestřili. Byla funkčně nastavená vzájemná podpora a komunikace mezi pedagogy. 
Do všech učeben byli přizváni zákonní zástupci, takže mohli sledovat, jak jejich dítě plní 
zadané úkoly. Zpětnou vazbu dostávají žáci ihned - využití např. Google formulářů, aplikací, 
které vyhodnotí aktivitu ihned. Žáci posílají videa, fotografie - vše přes školní e-maily. Škola 
zapůjčila pro všechny žáky tablety a NTB pro dvě žákyně ze sociálně slabšího rodinného 
prostředí i bezplatný internet. Škola poskytla rodičům technickou podporu s IT po telefonu, 
ale i fyzicky ve škole. 

Asistenti pedagoga jsou klíčovými osobami pro podporu dětí s SVP. Již přes rok docházejí 
na doučování dětí přímo do rodin, dále doprovázejí žáky při online připojení do kmenových 
učeben a pomáhají s pracovními listy a studijními materiály od vyučujících.

S rodinami žáků jsou v neustálém kontaktu, zejména u pasivnějších žáků - je využíváno 
telefonické a e-mailové komunikace. Každých 14 dní dostanou rodiče tabulku s přehledem 
známek, počtem zadaných a vypracovaných úkolů a s počtem online hodin, které žák ab-
solvoval. Pravidelně zjišťují zpětnou vazbu od rodičů formou dotazníku. 

Škola hledá různé způsoby distanční výuky. Pro většinu žáků funguje online prostředí.
Pokud tento způsob učení není z nějakého důvodu možný, přechází se na papírovou po-
dobu úkolů s možností konzultace s pedagogem či asistentem pedagoga. Případně chodí 
vybraní žáci do školy na individuální konzultace. O všem se vedou důkladné záznamy, aby 
bylo prokazatelné, že škola vyčerpala všechny možnosti.

D I S TA N Č N Í  V Ý U K A
Škola se snaží rodičům nabízet pomocnou ruku, poskytuje návody a tipy, když si neví rady. 
Paní ředitelka v rozhovoru zároveň zdůraznila, že je důležité nepřebírat odpovědnost ro-
dičů. Rodiče mají možnost se zúčastnit se online výuky, čehož rodiče dosud nevyužívají. 
Paní ředitelka přišla s myšlenkou organizovat dny otevřených hodin. Dny otevřených dveří 
nebyly v minulosti využívány. Přemýšlí tedy o tom, jak rodiče více získat pro spolupráci. 
Zde vidíme příležitost inspirace ze sítě Férových škol. Několik let je již zavedena tripartita.
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Ve škole funguje družina. Ve škole je vyčleněna speciální třída určená pouze pro družinu, 
navštěvuje ji 20 dětí. Společně s paní ředitelkou jsme uvažovali o možnosti vytvořit relaxační 
prostor (nabízíme inspiraci ze zahraničí).

V Z TA H  S E  Z Ř I Z O VAT E L E M
Paní ředitelka velmi oceňuje nadstandardní vztah se zřizovatelem, především panem 
starostou. Nastavili si pravidelná setkávání jedenkrát za měsíc a daří se jim společně 
zkvalitňovat chod školy.

K R O U Ž K Y  V E  Š KO L E
Žáci školy mají možnost rozvíjet své dovednosti v mnoha zájmových kroužcích. Zájem je 
především o kroužek florbalu, (který vede externí lektor), deskových her, taneční kroužek, 
ale také o tvořivé dílničky. Nově zde funguje čtenářský klub, který se bohužel nestačil kvůli 
uzavření škol více rozběhnout. Pestrá nabídka kroužků je dokumentována a zprostředkována 
rodičovské veřejnosti na webu školy. Oceňuji možnost nahlédnout do aktivit a života školy. 
Paní ředitelka při rozhovoru zmiňuje, že pokud nemá rodina žáka dostatek financí, aby se 
mohl aktivit zúčastnit, je schopna předjednat jednorázovou pomoc na městském úřadě 
v Pohořelicích. Podporuje tak ponechání soběstačnosti a kompetence rodině.

P R OJ E K T Y
Paní ředitelka ve spolupráci s místní MAS navrhla projekt Předávání zkušeností napříč 
generacemi. Setkání se seniory probíhala ve škole i ve školce při tvořivých činnostech, 
ale také při soutěžních kláních. Škola posiluje předávání zkušeností napříč generacemi, 
což obohacuje všechny zúčastněné. Prarodiče zapojili i do projektu Noc s Andersenem. 
Senioři četli ukázky z knih a velmi ochotně se zúčastnili i aktivit, které byli připraveny pro 
děti. Projekt Rodiče vítáni funguje na škole již několik let.
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Zaměřit se na péči o duševní zdraví dětí. Pandemie a uzavření škol s sebou nese následky 
a dopady na psychiku a zdraví dětí. Je nutné klást větší důraz, než dosud, na péči o vztahy, 
jak směrem k dětem, tak učitelů mezi sebou. Doporučujeme možnost sdíleného školního 
psychologa, např. ve spolupráci s partnerskými školami. Inspirace od ŠPP ZŠ Křtiny - práce 
s dětmi vykazujících zvýšenu potřebu podpory. 

Dále doporučujeme zvážit úpravu školního řádu. Zaktualizovat ho s ohledem na sociální 
bezpečí. Využít zapojení dětí do tvorby pravidel školy (inspirace PBIS - Podpora pozitiv-
ního chování ve škole). Prostor se nabízí i komunikaci pravidel navenek - upravená verze, 
srozumitelná s jasnými hodnotami a vizí školy (inspirace např. https://www.zsreznovice.
cz/vize-skoly a na http://www.ferovaskola.cz/akademie-ke-stazeni).

Web školy - na web zveřejnit ŠVP  a propagovat krásné logo školy. Na web v sekci “Pro-
jekty” by bylo vhodné umístit fotografie či výstupy z projektů. Inspirace od Eduinu: https://
www.scoolweb.cz/.

ŠVP - v případě, že by měla škola zájem o detailnější revizi ŠVP, rádi nabídneme vhodná 
doporučení. Zde pouze několik tipů:

• str.3, skupinová práce pro děti s SVP i pro starší žáky. str. 4 - více inkluzivní 
přístup v rozdělování žáků srovnatelné znalostní úrovně (nadaní žáci - mnohdy 
oslabení v sociálně komunikačních funkcích). Inspirace: víceúrovňové testy s 
možností volby.

• str. 6 Kompetence k učení - oceňujeme vyzdvižení práce s chybou. Znalosti 
více než známka, pozitivní motivace a duševní pohoda - doporučujeme s tímto 
tématem více pracovat.

Nabízíme spolupráci při větším zapojení rodin do života školy, jak formou konzultací, semi-
nářů pro rodiče, tak nabídky stáží pro pedagogické pracovníky na některé z Férových škol.

Doporučujeme podpořit osobnostně sociální výchovu i na druhé stupni (pokračovat formou 
komunitních kruhů).

Pro rozvoj potenciálu nadanějších žáků doporučujeme ve třídě posílit vztahy motivujícím 
způsobem. Předem připravit rozšířené zadání učiva, zapojit do projektového vyučování,  

D O P O R U Č E N Í  KO N Z U LTA N T K Y  F É R O V É  Š KO LY 
K  V Ý S L E D K Ů M  E VA L UA C E 

https://www.podporainkluze.cz/tag/dusevni-zdravi/
https://www.podporainkluze.cz/material/pbis-podpora-pozitivniho-chovani-deti-a-zaku/
https://www.podporainkluze.cz/material/pbis-podpora-pozitivniho-chovani-deti-a-zaku/
https://www.zsreznovice.cz/vize-skoly
https://www.zsreznovice.cz/vize-skoly
http://www.ferovaskola.cz/akademie-ke-stazeni
https://www.scoolweb.cz/
https://www.scoolweb.cz/
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zvýšit kompetence k řešení problémů (inspirací pilot v NF Eduzměny - Designové myšlení pro 
učitele). Pro rozvoj sociálních kompetencí mohou nadanější žáci pomoci slabším spolužákům 
(např. vysvětlování učiva). Učitelé by měli poskytnout dětem větší prostor pro uplatnění 
vlastní kreativity a nápadů (např. vlastní téma do poradních kruhů, prezentace talentů). 
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D O TA Z N Í K  P R O  P E D A G O G Y 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 15 pedagogů v tomto složení:

4 pedagogové 1.stupně, 6 pedagogů 2. stupně, 4 asistenti pedagoga a 1 vychovatelka.

D I M E N Z E  K U LT U R A

Dimenze kultura: odráží se zejména v postojích, hodnotách a projevech chování pracovníků 
školy. Jedná se o ideové nastavení školy, které je sdíleno a předáváno žákům, rodičům, 
zaměstnancům školy, lokalitě, veřejnosti i zřizovateli. Pod dimenzí kultura se skrývají nej-
obtížněji zachytitelné, leč nejdůležitější aspekty kvalitní inkluzivní školy: klima, atmosféra, 
étos, filozofie a politika.



EVALUAČNÍ ZPRÁVA
Základní škola Vlasatice

             

Výrok 1 Inkluzivní vzdělávání je za daných podmínek v naší škole nerealizovatelné 

 Většina pedagogů se kloní k tvrzení, že inkluzivní vzdělávání je za daných podmínek 
ve škole realizovatelné.

Výrok 2 Inkluzivní vzdělávání umožňuje dětem lépe rozvinout svoje schopnosti než 
běžný přístup

 U výroku 2 nebyla odpověď tak jednoznačná i když pedagogů uvedla, že spíše 
souhlasí s tímto výrokem, ⅓ pak vyjádřila mírný nesouhlas s tvrzením, že inkluze umožňuje 
lépe rozvinout své schopnosti než běžný přístup. 

Výrok 3 Inkluzivní vzdělávání je další z módních termínů, které přijdou a odejdou.

 11 pedagogů projevilo nesouhlas s tímto výrokem, 4 spíše souhlasí a vnímají inkluzi 
jako z jeden z módních trendů.  

Výrok 4 Inkluzivní vzdělávání neumožňuje probrat povinné učivo v daném čase.

 Většina (11) nesouhlasí, 4 pedagogové se přiklonili k souhlasu s tím, že jim inkluzivní 
vzdělávání limituje časové možnosti k probrání povinného učiva.

výrok 1 výrok 2 výrok 3 výrok 4 výrok 5
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Výrok 5 Inkluzivní vzdělávání vede k lepšímu porozumění mezi různými částmi společnosti.

 Většina (11) pedagogů vyjádřila souhlas, čímž prokázala zvnitřnění hodnot inkluze 
a jejich motivaci pro rovné příležitosti ve vzdělávání. 4 pedagogové projevili pochybnosti 
vůči tomuto výroku.

D I M E N Z E  P O D M Í N K Y

Dimenze podmínky: se jedná převážné o prvky, které souvisí s organizačním, materiálním 
a personálním zajištěním chodu školy. Aby mohl být edukační proces úspěšný, je třeba 
prostředí, zázemí školy i personální obsazení přizpůsobovat heterogennímu složení žáků. 
Základní faktické i symbolické bariéry, které mohou tomuto procesu zabraňovat (resp. 
jejich absenci/eliminaci), popisuje předkládaná dimenze podmínky.

 

Všechny školní třídy jsou heterogenní, škola nemá výběrovou ani speciální třídu. 

Téměř 100% pedagogů odpovědělo, že se dále vzdělává.
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Pedagogové se shodli, že pracují s pomůckami. Škola se snaží smysluplně využít finanční 
prostředky na speciální pomůcky, vybavení včetně nábytku, notebooky. Zároveň jsou 
pomůcky používány napříč spektrem žáků, kteří to v daném okamžiku ve výuce potřebují.

D I M E N Z E  P R A X E

Dimenze praxe zobrazuje žáka a jeho potřeby v centru pedagogicko-didaktického snažení 
s ohledem na přirozenou a očekávanou rozmanitost každé učební skupiny, jíž je každý žák 
součástí. Jsou v ní zahrnuty zejména prvky individualizovaného přístupu k žákovi i k jeho 
hodnocení. V Dimenzi praxe lze nalézt i položky apelující na aktivizaci žáků směrem k vzá-
jemné spolupráci a ke spoluvytváření výuky samotné.

 

Vzájemná podpora a skvělé nastavení spolupráce asistentů pedagoga. Dokazuje to i funkční 
ŠPP a práce speciálních pedagogů ve škole.
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Učitelé se shodují ve většině, že u žáků je možné rozvíjet jejich individuální potenciál. Při-
spívá k tomu i práce s menším počtem žáků ve třídě.

 

Většinová shoda nad důležitostí zapojení všech žáků během výuky. Potvrzuje se inkluzivní 
nastavení školy.
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7 pedagogů (1. i 2. stupeň i AP) uvedlo, že při výuce umožňují žákům zvolit si individuální 
tempo a hloubku učiva, 8 pedagogů (1. i 2. stupeň i AP) uvedlo, že tuto možnost nenabízí. 
Zde je prostor pro hlubší diskuzi a sdílení výhod.

8 pedagogů se shodlo, že asistent, je asistentem především pedagoga ve třídě a spolu-
pracuje s učitelem na funkční podpoře dětem. 7 pedagogů považuje roli AP jako cílenou 
pomoc určitým žákům s podpůrným opatřením. 
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Většina učitelů se shodla na tom, že hodnocení je forma zpětné vazby, která pomáhá zjistit, 
kde se žák nachází na cestě k vytyčenému cíli.

  

13  pedagogů se vyslovilo, že souhlasí s tvrzením, že žáci při výuce vzájemně spolupra-
cují. I když kvůli menšímu počtu dětí ve třídě není zcela funkční skupinová práce. Proto je 
vhodné podporovat spolupráci žáků mezi jednotlivými třídami.
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• Souhlasí 11 pedagogů, žáci si mohou sami vybrat způsob práce. 4 pedagogové 
nesouhlasí. Doporučujeme sdílení dobré praxe, jak přenechat odpovědnost 
volby způsobu práce dětem.

• Je-li třeba pro konkrétního žáka formulovat individuální vzdělávací strategii, 
kdo se na její tvorbě podílí? (v každém řádku prosím vyznačte, zda se podle 
Vašich zkušeností podílí, či nikoliv.

• Zde byla shoda - třídní učitel, ostatní učitelé, speciální pedagog. Zapojení rodičů 
vnímají učitelé rozdílně. 8 ano, 7 ne. Zapojení žáka vidí jako přínosné pouze 
2 pedagogové a 13 nesouhlasí.

D I M E N Z E  R E L A C E

Dimenze relace si klade za cíl zachytit nejdůležitější vztahy, které se na půdě školy odehrávají, 
vyjma relace učitel-žák, které je věnován prostor v dimenzi praxe. Vztahy jsou situovány 
mezi dva aktéry (např. učitel-rodič), intra-skupinově (např. mezi učiteli), inter-skupinově 
(např. mezi učiteli a asistenty); vně i uvnitř školy. V dimenzi relace je kladen důraz na povahu 
těchto vztahů, zda jsou postaveny na vzájemné důvěře, otevřenosti a svobodě.

Pedagogický sbor se jeví jako spolupracující, naslouchající a podporující. Asistent pedagoga 
je brán ze strany kolegů jako plnohodnotný člen pedagogického sboru. Učitelé cítí ze strany 
vedení školy podporu. Vedení školy pravidelně sdílí a konzultuje s učiteli svá rozhodnutí 
i vize. Jako v každém kolektivu se objevují neshody a odlišné postoje. Pravidelnou a ote-
vřenou komunikací je zabezpečena kolegiální podpora na škole.  
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AU T O E VA L UA C E

• Celkem 12 pedagogů se shodlo, že inkluzivní vzdělávání je řešeno uspokojivě 
jak na úrovni principů, tak v praxi. Vyskytují se občasné problémy, kterých si je 
škola vědoma a pracuje na jejich řešení.

• 2 pedagogové se shodli, že škola má inkluzivní vzdělávání pevně zakotvené ve 
svých principech. Řešení je funkční a je podrobováno pravidelnému hodnocení.

• Jedna odpověď: škola akceptuje význam této problematiky, vyvíjí systematické 
úsilí k řešení a dosáhla v oblasti inkluze dílčích úspěchů. 

• Z osobního názoru pedagogů lze chápat, že škola je velmi dobře nastavená 
v oblasti inkluze a pracuje na hodnotách kvalitní školy. 
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• (8 odpovědí): Zaměstnanci školy sdílí politiku přijímání všech žáků ze spádové 
oblasti. V okolí je škola tímto přístupem známá, aktivně jej propaguje mezi rodiči 
a veřejností. Škola má nastaveny takové mechanismy, které zaručují bezproblé-
mové začlenění žáka se speciálními vzdělávacími potřebami do vzdělávacího 
procesu, jejich efektivita je pravidelně hodnocena.

• (7 odpovědí): Škola mezi zaměstnanci a navenek (mezi rodiči a veřejností) 
propaguje politiku přijímání všech žáků ze spádové oblasti. Škola již žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami vzdělává a je na přijetí dalších žáků se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami organizačně, personálně i materiálně připravena. 
V případě, že se objeví obtíže, škola aktivně pracuje na jejich efektivním vyřešení.

Obě vybraná tvrzení potvrzují otevřenost, spolupráci všech a shodu na konceptu školy.



EVALUAČNÍ ZPRÁVA
Základní škola Vlasatice

P R O S T O R  P R O  V Z K A Z Y
“Paní ředitelka i učitelky na 1. stupni jsou, co se inkluze týče, připraveny a dělají vše, 
aby žáci, rodiče i učitelé tuto situaci zvládli. Na druhém stupni je to těžší...ještě se 

"učíme". Ale myslím si, že máme skvěle "našlápnuto".

“Všechny děti se chtějí vzdělávat, některé, ale potřebují cestu, jak a za jakých podmí-
nek dojít do cíle.”

“Na škole funguje inkluze tak, jak má a to nejen díky pedagogům, ale také vstřícnému 
přístupu rodičů žáků bez IVP.”

S I L N É  S KÓ R E , Č Í M  M Ů Ž E  Š KO L A  
I N S P I R O VAT  J I N É  Š KO LY:

 ☆ Škola zajišťuje (sama či zprostředkovaně) průběžné vzdělávání všech svých pedago-
gických pracovníků v oblastech efektivní práce s různorodým kolektivem třídy.

 ☆ Škola má pomůcky pro práci s dětmi se specifickými potřebami.

 ☆ Individuální vzdělávací strategie je tvořena pro všechny žáky, kteří ji potřebují.

 ☆ Zapojení všech žáků do společné výuky je v hodinách prioritou.

 ☆ Hodnocení žáka pomáhá k naplnění vytyčených cílů, které má žák stanovené.

 ☆ Při výuce  žáci převážně navzájem spolupracují 

 ☆ Jsou respektovány odlišnosti a potřeby příprav pro různé žáky ve třídě.

 ☆ Asistent pedagoga je brán ze strany kolegů jako plnohodnotný člen pedagogického 
sboru.

 ☆ Učitelé cítí ze strany vedení školy podporu.

 ☆ Vedení školy pravidelně sdílí a konzultuje s učiteli svá rozhodnutí i vize.
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C O  J E  M O Ž N É  V Í C E  R O Z V Í J E T:

 ↳ Jak více nechat žáka rozhodovat o plánech učiva včetně odpovědnosti za rozhodnutí 
při  volbě tempa či hloubky. V této oblasti může být inspirací Férová škola (např. ZŠ 
a MŠ Ivančic- Řeznovice)

 ↳ Možnost vzájemných hospitací a kolegiální inspirace, především na 2. stupni. 

 ↳ Role asistenta je vnímána rozdílně, kdy asistent pedagoga na jedné straně pracuje ve 
třídě s jednotlivcem nebo několika jednotlivci, kteří mají specifické potřeby a na straně 
druhé je ve třídě pro všechny žáky.
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Je nutné ocenit velmi dobrou práci vedení školy i týmu pedagogů. Ve škole jsou patrné 
velmi dobré podmínky pro vzdělávání realizací různých projektů ve spolupráci s okolními 
školami či obcí. Nabídka kroužků odpovídá potřebám žáků.  Velmi citlivá a systematická 
je spolupráce s rodiči. Ve škole panuje  příjemná  atmosféra a přátelské  vztahy. Škola je 
v rámci inkluzivního vzdělávání na vysoké úrovni. Nejen, že využívá různé pomůcky pro 
žáky s PO, ale zejména vedení školy a někteří učitelé vnímají tuto tématiku jako důležitou. 
Učitelé realizují individuální vzdělávací strategie pro všechny žáky, kteří ji potřebují. Velmi 
oceňujeme práci asistentů pedagoga a spolupráci s kolegy.

Heterogenní prostředí vnímají učitele pozitivně a využívají ho zejména k vzájemnému obo-
hacení žáků, které vedou ke vzájemné spolupráci s možností zapojení opravdu všech 
žáků do výuky. Doporučujeme se více zaměřit na propojení 1. a 2. stupně a podporu žáků 
vyšších ročníků  s náročným chováním.

Pro podporu vzájemného sdílení dobré praxe mezi kolegy by mohlo být přínosné absolvovat 
mentoring nebo stáž na jedné z Férových škol (např. ZŠ TG Masaryka Svitavy).

Velmi oceňujeme přístup ředitelky školy, která je pro své zaměstnance osobností s pev-
ným vedením. 

Jasná vize a strategie školy by mohla být více patrná i z  webových stránek. Ty jsou 
přehledně strukturované a obsahují dokumenty, chybí však odkaz na ŠVP (ideálně umístit 
zkrácenou verzi nebo jasnou vizi školy komunikovanou na veřejnost). 

Škola realizuje akce pro rodiče i veřejnost, umí efektivně spolupracovat v kontaktu během 
třídních schůzek - tripartit. Škola by uvítala větší zapojení  rodičů. Škola spolupracuje také 
se skupinu rodičů ze sociálně znevýhodněného prostředí, což se dařilo i během distanční 
výuky. Na škole působí dvě speciální pedagožky, která mají dobře nastavenou spolupráci 
s poradnou. Velkým oceněním je efektivní partnerská spolupráce se zřizovatelem. 

Z ÁV Ě R E Č N Á  D O P O R U Č E N Í 
P R O  Z Š  V L A S AT I C E
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Škola prokázala vysokou míru soběstačnosti během distanční výuky, organizace online 
hodin byla upravena dle individuálních potřeb žáků s ohledem na výjimečnost situace 
a vyšší míru zátěže v online prostředí. Důraz byl kladen na komunikaci s rodinami po celou 
dobu. Byla nabízena podpora nejen materiální, ale především podpora vzájemných vztahů.

Doporučuji škole nástroj prevence syndromu vyhoření - supervize, kde by byl prostor 
sdílet problémovou komunikaci s rodiči, zavádění nových metod do výuky a prostor pro 
psychohygienu a wellbeing. Jde o oblasti, které jsou pro učitele náročné a poměrně vy-
čerpávající, proto je vhodné investovat čas na jejich ošetření. 

Celkově evaluační šetření potvrdilo vysokou úroveň školy v oblasti rovných příležitostí 
a  Inkluze. 

Certifikát Férová škola

Škola získává certifikát Férová škola pro období 2021–2024.


