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Abstrakt  

Školský zákon Českej republiky vymedzuje školám povinnosť vypracovávať školské vzdelávacie 

programy, a to podľa príslušných Rámcových vzdelávacích programov. Predkladaný príspevok sa 

venuje problematike koordinátorov školských vzdelávacích programov spracovaných podľa 

Rámcového vzdelávacieho programu pre odbor vzdelávania základná škola špeciálna v Českej 

republike a to v dobe pred začatím vzdelávania podľa nových kurikulárnych dokumentov. Príspevok 

popisuje parciálne výsledky z prvej fázy výskumu dizertačnej práce, zameraného na podmienky 

edukácie v základných školách špeciálnych. Cieľom príspevku je popísať funkciu koordinátora 

školského vzdelávacieho programu a vybrané organizačné podmienky edukácie v podmienkach 

základnej školy špeciálnej z pohľadu koordinátorov školských vzdelávacích programov. Pozornosť 

je venovaná rozvoju vybraných kognitívnych funkcií ţiakov prostredníctvom výchovno-vzdelávacích 

stratégií, vyuţívaniu didaktických metód, špeciálno-pedagogických metód a princípov edukácie 

ţiakov so stredne ťaţkým, ťaţkým a hlbokým mentálnym postihnutím, ţiakov s viacnásobným 

postihnutím a ţiakov s autizmom ako jedných z nevyhnutných organizačných podmienok pre 

optimálne zabezpečenie edukačného procesu tejto skupiny ţiakov.  
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Abstract  

The Educational act defines duty for schools to draw up school educational programs, according to 

specified Framework Educational Program. The article solves the problem of school educational 
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program´s coordinator working in accordance to Framework Educational Program for the field of 

study Special elementary school in Czech Republic at the time before education according to new 

curricular documents. Showed article presents the results from first phase of dissertation research 

focused on the school conditions at special elementary school. The aim is to describe the school 

coordinator´s role and selected organizational conditions in special elementary school environment 

from the view of school coordinator. Attention is given to the development of selective cognitive 

functions of pupils through educational strategies, the using of teaching methods and special 

educational methods and principles of education for pupils with moderate, severe and profound 

intellectual disabilities, pupils with multiple disabilities and pupils with autism, as the ones of the 

necessary organizational conditions for optimal educational process in the pupils group. 

 

Keywords  

Framework Educational Program for the field of study Special elementary school. School 

educational program. Special elementary school. Coordinator for school educational program. 

Organizational educational conditions. 

 

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

Po úspeńnom ukončení pilotného overovania vzdelávania ņiakov v základných ńkolách 

ńpeciálnych
1
 (ZŃS) podľa Rámcového vzdelávacieho programu pre odbor vzdelávania základná 

ńkola ńpeciálna (ďalej ako RVP ZŃS), začali vńetky ZŃS od ńkolského roku 2010/2011 vzdelávanie 

ņiakov podľa prísluńného ńkolského vzdelávacieho programu (ŃVP) a to v 1. a 7. ročníku. RVP 

ZŃS bol schválený na základe §185 zákona č. 561/2004 Zb., o predškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávaní (ďalej ako ńkolský zákon). 

Humanistické trendy vo výchove a vzdelávaní zastávajú aj právo vńetkých ņiakov na 

vzdelávanie, ktorého obsah, formy a metódy majú zodpovedať ich edukačným potrebám a tak 

cielene vytvárať nevyhnutné podmienky pre ich optimálnu edukáciu (porov. §16 spomínaného 

ńkolského zákona). Podmienky k vzdelávaniu podľa RVP ZŃS spracováva a ńpecifikuje kaņdá 

ńkola vo svojom ŃVP. K realizácii edukačného procesu podľa ŃVP spracovaného podľa RVP ZŃS 

                                                 
1
Pri formulácii „základná ńkola ńpeciálna― vychádzame z českej terminológie vymedzenej zákonom č. 563/2004 Zb. 

O predškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon) a to označenia základní 

škola speciální. Pre potreby tohto textu je potrebné uviesť, ņe v ZŃS sa majú právo vzdelávať ņiaci so stredne ťaņkým 

a ťaņkým mentálnym postihnutím, ņiaci s viacnásobným postihnutím a ņiaci s autizmom, pokiaľ nie sú vzdelávaní 

ináč. Príprava na vzdelávanie týchto ņiakov sa môņe uskutočņovať v prípravnom stupni ZŃS (§48 a §48a zákona č. 

472/2011 Zb., ktorým sa mení ńkolský zákon). Vzdelávanie ņiakov s hlbokým mentálnym postihnutím sa riadi §42 

ńkolského zákona.  
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(2008, s. 98) sú vymedzené tieto podmienky: priestorové a materiálne podmienky, podmienky pre 

hygienické a bezpečné vzdelávanie a ņivot ńkoly, psychosociálne podmienky, personálne 

podmienky, organizačné podmienky a podmienky spolupráce ńkoly a rodičov ņiakov. Úlohou 

Českej ńkolskej inńpekcie (ďalej ako ČŃI) je na základe kritérií hodnotenia podmienok, priebehu 

a výsledkov vzdelávania na daný ńkolský rok, schválených Ministerstvom ńkolstva, mládeņe 

a telovýchovy Českej republiky (ďalej ako MŃMT), zisťovať a hodnotiť aktuálny stav a mieru 

naplnenia kritérií pre hodnotenie podmienok. Základným kritériom hodnotenia je predovńetkým 

účinnosť podpory a rozvoj osobnosti ņiaka pri dosahovaní cieľov vzdelávania zo strany ńkoly 

(§174 spomínaného ńkolského zákona). Podmienky k vzdelávaniu uvedené v RVP ZŃS (2008) 

predstavujú optimálny stav, ku ktorému by sa ńkoly, s podporou zriaďovateľa, mali postupne 

pribliņovať a ďalej ich rozvíjať. Ńpecifickejńie sú popísané jednotlivé podmienky k vzdelávaniu v 

konkrétnom ŃVP danej ńkoly. Na tejto sekundárnej úrovni uņ reflektujú ńpeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby ņiakov, mieru podporných a vyrovnávacích opatrení a aktuálne moņnosti 

ńkoly.     

Hlavnú garanciu za spracovanie časti ŃVP „Podmienky k vzdelávaniu“ (ako aj celého 

dokumentu ŃVP) nesie riaditeľ ńkoly. Riaditeľ ńkoly si stanoví hlavného koordinátora tvorby 

ŠVP
1
, ktorý následne absolvuje vzdelávanie v zručnostiach prípravy a tvorby ŃVP. Túto ńpecifickú 

funkciu koordinátora bliņńie neuvádza ņiadna platná legislatíva. Aņ v Manuáli (Manuál pro tvorbu 

školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání, 2005) sa uvádza, ņe by to mala byť 

osoba, ktorá má v ńkole prirodzenú autoritu, prezentuje inovatívne myńlienky v edukácii ņiakov 

a je odhodlaná uvádzať tieto myńlienky do edukačného procesu. Úlohou koordinátora je motivovať 

ostatných členov pedagogického tímu, plánovať tvorbu dokumentu, vytvárať menńie pracovné 

tímy a riadiť ich. Jeho kompetencie zahŕņajú aj priebeņné sledovanie a koordinovanie jednotlivých 

fáz tvorby dokumentu, jeho priebeņnú aktualizáciu vrátane schopností identifikovať potreby 

pedagógov pre ďalńie vzdelávanie. Koordinátori ŃVP predstavujú predovńetkým personálne 

zabezpečenie pri tvorbe dokumentu. Ich funkcia veľakrát ostáva v ńkole aj po ukončení tvorby 

ŃVP. Pre riaditeľov ńkôl boli vytvorené podmienky k príprave certifikovaných koordinátorov ŃVP 

a to v rámci národného projektu Českej republiky s názvom Národní projekt Koordinátor (2005). 

Z ďalńích moņností uvádzame napr. vyuņívanie tzv. „akcií na objednávku―, či rôznych foriem 

ńkolení, konzultácií, pracovných schôdzok, poradenstiev medzi ńkolami navzájom a workshopov, 

ktorých cieľom je kvalifikovaná personálna príprava pri zavádzaní kurikulárnej reformy do ńkôl a 

následná kvalitná príprava dokumentu (ŃVP), ktorý má reńpektovať individuálne ńpeciálne 

                                                 
1
 Vo väčńích ńkolách môņe riaditeľ určiť aj dvoch koordinátorov, napr. pre prvý a druhý stupeņ, koordinátorom môņe 

byť aj sám riaditeľ ńkoly. 
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výchovno-vzdelávacie potreby ņiakov a poskytovať im prostredie pre ich maximálne moņný 

rozvoj.   

Ako sme uviedli vyńńie, koordinátor ŃVP má spolu s riaditeľom ńkoly svoju nezastupiteľnú 

úlohu pri zabezpečovaní podmienok edukácie. V tomto príspevku zameriavame pozornosť na 

zabezpečenie organizačných podmienok edukácie z pohľadu koordinátorov ŃVP. Keďņe sa jedná 

o koordinátorov ŃVP, nie riaditeľov ńkoly, tak pozornosť venujeme vybraným organizačným 

podmienkam edukácie. Máme na mysli rozvoj vybraných kognitívnych funkcií prostredníctvom 

výchovno-vzdelávacích stratégií u ņiakov so stredne ťaņkým, ťaņkým a hlbokým mentálnym 

postihnutím a ņiakov so súbeņným postihnutím viac vadami a s autizmom
1
 ako aj mieru vyuņívania 

pedagogických a ńpeciálno-pedagogických metód a princípov práce vo výchovno-vzdelávacom 

procese v podmienkach ZŃS.  

RVP ZŃS popisuje kľúčové kompetencie ņiakov, k utváraniu a rozvíjaniu ktorých má 

smerovať celý vzdelávací obsah, metódy a formy edukácie. U ņiakov so stredne ťaņkým, ťaņkým 

a hlbokým mentálnym postihnutím, ņiakov s viacnásobným postihnutím a s autizmom sa má na 

mysli predovńetkým rozvoj komunikatívnych kompetencií, sociálnych a personálnych kompetencií 

a pracovných kompetencií. Jednotlivé výchovno-vzdelávacie stratégie konkrétnych vyučovacích 

„predmetov―, ńpecifikované v ŃVP, potom predstavujú praktické prepojenie obsahu kurikula 

s kľúčovými kompetenciami ņiaka. Pri formulácii jednotlivých výchovno-vzdelávacích stratégií na 

úrovni ŃVP, sa okrem  iného reńpektujú aj ńpecifiká psychických procesov osôb s mentálnym 

postihnutím (Rubinńtejnová, 1973), predovńetkým spomalenosť a zníņený rozsah vnímania, 

nediferencovanosť aņ inaktivita vnímania, zníņená citlivosť vnímania a ďalńie. RVP ZŃS sa 

zameriava aj na rozvoj čiastkových kognitívnych funkcií, najmä zmyslového vnímania, pozornosti 

a ďalńích psychických funkcií, ale predovńetkým na vytváranie vzťahov zmyslového vnímania, 

myslenia a reči. Obsah je tvorený jednotlivými percepčnými cvičeniami, akými sú zrakové 

a sluchové vnímanie a rozlińovanie, poznávanie predmetov prostredníctvom hmatu, priestorové 

a smerová orientácia, cvičenie chuti a čuchu, vizuomotorické cvičenia, kinestéza a pod. Jednotlivé 

čiastkové kognitívne zručnosti sú v novom kurikule RVP ZŃS rozptýlené vo vzdelávacích 

odboroch, predovńetkým vo vzdelávacích odboroch Dielu I. RVP ZŃS – Čtení a v Diele II. RVP 

ZŃS – Člověk a jeho svět (Valenta, Petráń, a kol., 2012), čo reflektuje rozvoj vyńńie spomenutých 

kľúčových kompetencií sledovanej skupiny ņiakov. O význame a pozitívnom vplyve stimulácie 

                                                 
1
 Označenie skupiny ņiakov so súbeņným postihnutím viac vadami a autizmom reflektuje terminológiu popísanú v 

kurikulárnom dokumente RVP ZŃS (2008) - „ņáci s těņkým mentálním postiņením a souběņným postiņením více 

vadami“. Táto skupina ņiakov je zaradzovaná do skupiny ņiakov s ťaņkým zdravotným postihnutím (vyhláška č. 

147/2011, kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných, v znení neskorńích predpisov) a je vzdelávaná podľa Dielu II 

RVP ZŃS (2008).  
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jednotlivých kognitívnych funkcií u ņiakov s mentálnym postihnutím píńu podrobnejńie ďalńí 

autori (Valenta, Michalík, Lečbych, a kol., 2013; Sindelárová, 2013; Pokorná, 2010). Ako bolo 

spomenuté vyńńie, výchovno-vzdelávacie stratégie ako činnosti a postupy k dosiahnutiu cieľov 

edukácie, reflektujú vyrovnávacie a podporné opatrenia, určené ńpeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami ņiakov. Ņiakom so stredne ťaņkým, ťaņkým a hlbokým mentálnym 

postihnutím, ako aj ņiakom s viacnásobným postihnutím a s autizmom prislúcha pritom najvyńńia 

miera podporných opatrení (vyhláška 147/2011, §1, odst. 5, kterou se mění vyhláška č. 73/2005 

Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků 

a studentů mimořádně nadaných, v znení neskorńích predpisov). Z vyrovnávacích a podporných 

opatrení popísaných v uvedenej vyhláńke, mapuje náń výskum mieru vyuņívania didaktických 

metód, ńpeciálno-pedagogických metód a princípov edukácie ņiakov s mentálnym postihnutím. 

Vychádzame totiņ z presvedčenia, ņe zníņené kognitívne funkcie u nami sledovanej skupiny ņiakov 

sa tak prostredníctvom vymedzených metód a postupov (predovńetkým ńpeciálno-pedagogických 

metód) môņu výrazne stimulovať a ďalej úspeńne rozvíjať. Pri výbere metód edukácie u nami 

sledovanej skupiny ņiakov upozorņuje Opatřilová (2008) na nutnosť vyuņívania záverov zo 

ńpeciálno-pedagogickej diagnostiky, znalosti rodinného prostredia a odporúčania ďalńích 

odborníkov, ako aj reálnych moņností pedagóga pri ich realizácii.   

Tento príspevok mapuje obdobie pred začatím edukácie podľa ŃVP spracovaného podľa 

RVP ZŃS a pribliņuje dobu príprav na vzdelávanie podľa nových kurikulárnych dokumentov, 

predovńetkým stav vybraných organizačných podmienok edukácie z pohľadu koordinátorov ŃVP.    

  

CIEĽ VÝSKUMU A METODOLÓGIA VÝSKUMU 

Hlavným cieľom výskumu bolo zmapovať a analyzovať aktuálny stav vybraných 

organizačných podmienok k edukácii v ZŃS z pohľadu koordinátorov ŃVP a to v dobe pred 

začatím vzdelávania podľa ŃVP pripravovaného v súlade s RVP ZŃS. V nańom výskume máme na 

mysli popísanie miery rozvoja kognitívnych funkcií u ņiakov so stredne ťaņkým, ťaņkým a 

hlbokým mentálnym postihnutím, ņiakov s viacnásobným postihnutím a ņiakov s autizmom. 

Pozornosť je venovaná miere vyuņívania didaktických metód a ńpeciálno-pedagogických metód, 

ako aj miere reflektovania ńpeciálnych princípov v edukácii vymedzenej skupiny ņiakov 

v podmienkach ZŃS.   

H1: Miera vyuņívania výchovno-vzdelávacích stratégií k rozvoju vybraných kognitívnych funkcií 

ņiaka, ako súčasť organizačných podmienok edukácie, je ńtatisticky významne pozitívne závislá od 

dĺņky pedagogickej praxe koordinátorov ŃVP. 
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Zdôvodnenie hypotézy: Rozvoj čiastkových kognitívnych funkcií ņiaka významnou mierou 

prispieva k optimálnemu rozvoju ņiaka, k dosahovaniu úrovne kľúčových kompetencií ņiaka a 

následne cieľov edukácie (Pokorná, 2010; Sindelárová, 2013; Valenta, Michalík, Lečbych, kol., 

2013). K ich dosahovaniu aplikuje pedagóg stanovené výchovno-vzdelávacie stratégie. 

Predpokladáme, ņe uvedené odborné kompetencie a zručnosti pedagógov pri vyuņívaní uvedených 

výchovno-vzdelávacích stratégií môņu byť pozitívne ovplyvnené dĺņkou pedagogickej praxe 

pedagógov (Miller, et al. 1999; Stempien, Loeb, 2002), v nańom prípade koordinátorov ŃVP, ktorí 

za formuláciu a následnú aplikáciu jednotlivých výchovno-vzdelávacích stratégií na úrovni ńkoly 

spolu s riaditeľom ńkoly zodpovedajú.     

K zisteniu aktuálneho stavu v ZŃS v Českej republike vyuņívame kvantitatívny výskum, 

techniku dotazníka (zatvorené, polouzatvorené a otvorené otázky).  

Vo výberovom súbore hlavného výskumu dizertačnej práce sú analytickou jednotkou 

riaditelia ZŃS a koordinátori ŃVP (ńkoly vzdelávajúce viac ako 99 % ņiakov v odbore ZŃS, n=168 

ńkôl). V prezentovanom príspevku sa venujeme hodnoteniu stavu vybraných organizačných 

podmienok k vzdelávaniu zo strany pedagógov, ktorých v nańom výskume zastupujú koordinátori 

ŃVP (n = 39, čo predstavuje 23,21 % z oslovených).
1
  

 

VÝSLEDKY VÝSKUMU 

Z podmienok popísaných v RVP ZŃS (2008) sleduje kompletný  dotazník pre koordinátora 

predovńetkým organizačné a psychosociálne podmienky, resp. metodické zabezpečenie edukácie 

podľa podmienok popísaných v ŃVP. Jednotlivé poloņky sú rozdelené do ńtyroch okruhov 

mapujúcich identifikačné údaje, aktuálny stav podmienok k vzdelávaniu, tvorbu ŃVP a budúce 

smerovanie ńkoly. V tomto príspevku popisujeme základné charakteristiky respondentov vo 

vzťahu k vybraným závislým premenným, t.j. vybraným organizačným podmienkam edukácie.   

Náńho výskumného ńetrenia sa zúčastnilo 39 koordinátorov. Najväčńia časť 

z Karlovarského kraja (12,82%), Prahy (10,26%) a Stredočeského kraja (10,26%), o niečo menej 

z Juhočeského (7,69%), Plzeņského (7,69%), Ústeckého (7,69%), Pardubického (7,69%) 

a Juhomoravkého kraja (7,69 %). Menej koordinátorov odpovedalo z Libereckého (5,13%), 

Královehradeckého kraja (5,13 %) a z kraja Vysočina (5,13 %). Najmenej z Olomouckého 

(2,56%), Moravskoslezského (2,56%) a Zlínskeho kraja (2,56%). 5,13% respondentov kraj 

neuviedlo.   

                                                 
1
 Poznámka: Pri sledovaní návratnosti je treba brať v úvahu fakt, ņe koordinátori boli na ńkolách často súbeņne vo 

funkcii riaditeľa ńkoly a teda mohli odpovedať iba na dotazník pre riaditeľa. Pre porovnanie uvádzame výsledky NÚV 

(2011) kde deklarujú, ņe aņ 21,99 % respondentov je vo funkcii riaditeľ – koordinátor. 
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Na to, aby mohol koordinátor dostatočne zvládnuť svoju riadiacu a koordinačnú funkciu sa 

zvyčajne očakáva dlhńia pedagogická prax a odborné kompetencie (Manuál pro tvorbu školních 

vzdělávacích programů, 2005). Vzhľadom k tomu sme v úvode dotazníka zisťovali najvyńńie 

dosiahnuté vzdelanie koordinátora. Prekvapením nie je skutočnosť, ņe aņ 84,62% koordinátorov 

ŃVP má vysokońkolské vzdelanie v odbore ńpeciálna pedagogika. Bliņńie popisuje Graf 1.  

 

 

Graf 1 Najvyńńie dosiahnuté vzdelanie koordinátorov ŃVP 

 

Ako sme uviedli vyńńie, na erudované kompetencie koordinátorov, môņe vplývať okrem 

spomínaného dosiahnutého vzdelania aj samotná dĺņka pedagogickej praxe. Počet rokov praxe nám 

uviedlo 38 koordinátorov. Za strednú hodnotu vzhľadom k povahe údajov povaņujeme priemer na 

úrovni 16,21. Najkratńiu prax pritom uviedli nula rokov a najdlhńiu 35 rokov. Smerodajná 

odchýlka bola vypočítaná na úrovni 9,43, teda pribliņne 2/3 koordinátorov uviedlo, ņe majú prax 

od 6,78 rokov do 25,64 rokov
1
. Bliņńie popisuje Graf 2. 

                                                 
1
 Vzhľadom k vyńńie spomenutému, sú pri ďalńom hodnotení respondenti vzhľadom k ich početnosti rozdelení na dve 

skupiny a to s pedagogickou praxou do 15 rokov a nad 15 rokov.     
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Graf 2 Roky pedagogickej praxe koordinátorov ŃVP 

 

Aktuálny stav vybraných organizačných podmienok edukácie u koordinátorov ŠVP 

K plneniu cieľov edukácie uvedených v RVP ZŃS (2008, s. 12) a dosahovaniu maximálne 

moņnej úrovne kľúčových kompetencií ņiakov v ZŃS sa vyuņívajú adekvátne výchovno-

vzdelávacie stratégie (spoločné postupy, metódy a formy práce). Nás zaujímalo, na ktoré vybrané 

kognitívne funkcie sa pedagógovia prostredníctvom výchovno-vzdelávacích stratégií najčastejńie 

zameriavajú. Hodnota 1 na ńkále pritom označuje najviac rozvíjané oblasti a hodnota 5 najmenej 

rozvíjané oblasti (priemerné hodnoty popisuje Tabuľka 1).  

Jednotlivé poloņky boli pre svoju početnosť rozdelené do dvoch skupín a to motorika 

a komunikácia (komunikácia, jemná motorika, grafomotorika, hrubá motorika, senzomotorika, 

koordinácia pohybov) a zmyslové percepcie a iné (zraková percepcia, sluchová percepcia, hmatová 

percepcia, orientácia v čase a priestore, pozornosť, intermodalita, serialita). 
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Tabuľka 1 Prehľad rozvoja vybraných kognitívnych funkcií ņiaka prostredníctvom výchovno-

vzdelávacích stratégií v podmienkach základnej ńkoly ńpeciálnej  
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komunikácia   1,0769 0,27 0,0729 1 1 2 

hrubá motorika, senzomotorika, koordinácia 

pohybov 

1,2821 0,5104 0,2605 1 1 3 

jemná motorika, grafomotorika 1,2564 0,5946 0,3536 1 1 4 

sluchová percepcia (hovoreného a počutého)  1,462 0,682 0,466 1 1 3 

zraková percepcia 1,421 0,642 0,413 1 1 3 

pozornosť 1,615 0,782 0,611 1 1 4 

hmatová percepcia 1,784 0,854 0,73 1 2 4 

intermodalita (spolupráca jednotlivých zmyslov)  1,462 0,72 0,518 1 1 3 

orientácia v čase a priestore 1,641 0,778 0,605 1 1 3 

serialita (postupy myslenia, konanie krok za 

krokom)  

1,923 0,807 0,652 1 2 3 

ďalńie (uveďte) 4,846 0,709 0,502 1 5 5 

 

Pri porovnávaní nezávislej premennej „dĺņka praxe koordinátorov― a závislej premennej 

„rozvoj kognitívnych stratégií― sa objavil ńtatisticky významný rozdiel v prospech skupiny 

koordinátorov nad 15 rokov pedagogickej praxe. Skupina koordinátorov nad 15 rokov 

pedagogickej praxe sa ńtatisticky významne prikláņala k oblasti zmyslové percepcie a iné, t.j. u 

koordinátorov s praxou nad 15 rokov je badateľné výraznejńie smerovanie pouņitých výchovno-

vzdelávacích stratégií k rozvoji vyńńie spomenutých oblastí (Graf 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3 Porovnanie rozvíjaných kognitívnych funkcií ņiaka vzhľadom k dĺņke pedagogickej praxe 

koordinátorov   
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V nadväznosti na vyńńie uvedené skutočnosti, sme ako ďalńie oblasti pri hodnotení 

vybraných organizačných podmienok v ZŃS pri prípravách na vzdelávanie podľa ŃVP, hodnotili 

vyuņívania didaktických metód, ńpeciálno-pedagogických metód a princípov pri edukácii ņiakov so 

stredne ťaņkým, ťaņkým a hlbokým mentálnym postihnutím, viacnásobným postihnutím a ņiakov s 

autizmom. 

Pri vyuņívaní didaktických metód majú dominantné miesto názorné a demonštračné 

metódy (Med 1), metódy vytvárania praktických zručností (Med 1), aktivizujúce metódy 

(Med 1) a slovné metódy (Med 1,5). Ako najmenej vyņívané boli označené problémové 

a záņitkové metódy (Med 3). Nami získané údaje zodpovedajú ńpecifickým potrebám pri edukácii 

tejto skupiny ņiakov. Aj pri vyuņívaní ńpeciálno-pedagogických metód môņeme hodnotiť stav 

v ZŃS veľmi pozitívne. Podľa nańich výsledkov sa pri vzdelávaní ņiakov v podmienkach ZŃS 

vyuņívajú všetky špeciálno-pedagogické metódy (viacnásobné opakovanie informácie, nadmerné 

zvýraznenie informácie, multisenzorický prístup, optimálne kódovania, intenzívna spätná väzba 

a algoritmizácia obsahu edukácie) a to „vņdy― (Med 1). Reńpektovanie princípov pri edukácii 

ņiakov v ZŃS (Vančová, 2001) má podľa nańich výsledkov taktieņ výhradne pozitívne hodnotenia, 

t. j. sledovaná skupina respondentov reńpektuje pri svojej práci predovńetkým princípy 

komplexnosti a orientácie na osobnosť ņiaka, princíp interakcie a komunikácie a princíp 

diferenciácie a individualizácie (Med 1). Pri mapovaní vyuņívania didaktických metód, ńpeciálno-

pedagogických metód a princípov z hľadiska dĺņky pedagogickej praxe respondentov sa nám 

v ņiadnom prípade nepotvrdil ńtatisticky významný rozdiel. Môņeme teda tvrdiť, ņe dĺņka 

pedagogickej praxe koordinátorov nemusí mať vplyv na vybrané závislé premenné, v nańom 

prípade didaktické kompetencie ńpeciálneho pedagóga (Kasáčová, 2004).    

 

DISKUSIA 

Pozícia hlavného koordinátora ŃVP má v ńkolách svoje nezastupiteľné miesto. Pre 

spracovanie ŃVP v podmienkach ZŃS to platí dvojnásobne, pretoņe kurikulárny dokument na 

úrovni ńkoly by mal reflektovať ńpecifiká vńetkých ņiakov so ńpeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. Práve v ŃVP sa majú odraziť vńetky potrebné podporné a vyrovnávacie opatrenia, ktoré 

budú týmto ņiakom v edukačnom procese poskytované. K dosiahnutiu optimálneho stavu, ktorý 

bude reflektovať poņiadavky súčasných edukačných trendov, je potrebné sa zamyslieť nad 

odbornými kompetenciami pedagógov, v nańom výskume zastúpených skupinou koordinátorov 

ŃVP. Koordinátori v nańom výskume vystupujú ako erudovaní vysokońkolsky vzdelaní 

pedagógovia s dostatočnou dĺņkou pedagogickej praxe, čo sa pozitívne odráņa aj pri vyuņívaní 

výchovno-vzdelávacích stratégií pri rozvoji vybraných kognitívnych funkcií ņiaka, vyuņívaní 
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jednotlivých didaktických metód a ńpeciálno-pedagogických metód ako aj princípov edukácie 

sledovaných v nańom výskume. Respondenti s dlhńou pedagogickou praxou sa pri edukácii 

častejńie zameriavajú na rozvoj skupiny Zmyslové vnímanie a iné, čo môņe odráņať poņiadavky 

starńích kurikulárnych dokumentov zameraných primárne na rozvoj zmyslovej výchovy. 

U respondentov s kratńou pedagogickou praxou by sme mohli očakávať, ņe ich pozornosť bude 

viac zameraná na rozvoj komunikačných a sociálnych zručností ņiaka, čo odráņa kľúčové 

kompetencie vymedzené v novom kurikule, ale ich ńtatistická významnosť nebola v tomto prípade 

potvrdená. Ńtatistická významnosť sa neobjavila ani pri preferovaní didaktických a ńpeciálno-

pedagogických metód a princípov edukácie vzhľadom k dĺņke pedagogickej praxe a dosiahnutému 

vzdelaniu pedagógov. Napriek tomu sa tu objavujú otázky moņného vplyvu dĺņky pedagogickej 

praxe ńpeciálneho pedagóga na preferovanie jednotlivých výchovno-vzdelávacích stratégií 

v ńpecifických oblastiach stimulácie ņiaka v podmienkach ZŃS. Pre bliņńiu ńpecifikáciu 

a vymedzenie tejto rozsiahlej oblasti kompetencií ńpeciálneho pedagóga v podmienkach ZŃS sa 

objavujú aj ďalńie otázky pre skúmanie, predovńetkým sú to otázky pregraduálnej prípravy 

ńtudentov na pedagogických fakultách, ich motivácie pre ďalńie vzdelávanie, ako aj otázky rozvoja 

implementácie nadobudnutých zručností v edukačnom procese.  

 

ZHRNUTIE  

V tomto odbornom príspevku pribliņujeme pohľad na kurikulárnu reformu v ZŃS z pohľadu 

koordinátorov ŃVP v Českej republike. Ńkolská reforma môņe úspeńne prebiehať len 

s dostatočným personálnym zabezpečením. Vychádzali sme z výsledkov výskumu zahraničných 

autorov (porov. Miller, et al.; 1999; Stempien, Loeb, 2002), ktorí upozornili na to, ņe či sa jedná 

o beņných učiteľov, alebo o ńpeciálnych pedagógov a je zrejmé, ņe majú málo pracovných 

skúseností, alebo sú nekvalifikovanými učiteľmi, tak vyjadrujú vyńńiu mieru nespokojnosti 

a frustrácie pri svojej práci, čo sa následne odráņa v edukačnom procese. Pokiaľ sa v ZŃS objavujú 

učitelia, ktorí sú nedostatočne kvalifikovaní, alebo majú niņńie pracovné skúsenosti s prácou so 

ņiakmi s postihnutím, je vhodné a ņiaduce, aby preńli ďalńím dovzdelávaním, prípadne si doplnili 

svoje odborné vzdelanie, alebo mali pri sebe starńieho skúsenejńieho kolegu, pedagóga, ktorý im 

prípadné nejasnosti ozrejmí (Billingsley, et al., 2002). Pri prípravách dokumentu ŃVP v ZŃS je 

ņiaduce, aby túto funkciu odborného mentora, garanta zastupovali hlavní koordinátori ŃVP. 

V nańom výskumnom ńetrení vystupujú koordinátori – odborníci, pretoņe aņ 84,62% z nich má 

vysokońkolské vzdelanie v odbore ńpeciálna pedagogika a ich priemerná dĺņka pedagogickej praxe 

je 16,2 rokov, čo zodpovedá obdobiu tzv. „profesijnej stabilizácie― pedagóga, ktoré je okrem iného 

charakteristické aj dostatočnými znalosťami a odbornými kompetenciami (Kasáčová, 2004). Tejto 
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skutočnosti zodpovedajú aj zistenia náńho výskumu o vybraných organizačných podmienkach v 

ZŃS. 

Novým pojmom pri zavádzaní ŃVP sa stali výchovno-vzdelávacie stratégie, ktoré 

predstavujú cesty, postupy, metódy, ktorými sa má pedagóg vybrať, aby u konkrétneho ņiaka 

dosiahol vytýčený cieľ edukácie, resp. mieru naplnenia očakávaných výstupov a kľúčových 

kompetencií ņiaka. Nańi respondenti smerujú svoje stratégie predovńetkým k rozvoju komunikácie, 

jemnej motoriky a grafomotoriky, senzomotoriky, hrubej motoriky a koordinácii pohybov, 

k stimulácii jednotlivých zmyslov, pozornosti a intermodality. O niečo menej sa zameriavajú na 

orientáciu v čase a priestore a serialitu, čo zodpovedá aj ńpecifikám ņiakov v ZŃS. Pri hodnotení 

nadoblasti Zmyslové percepcie a iné mali ńtatisticky významné hodnotenia koordinátori 

s pedagogickou praxou nad 15 rokov. Teda koordinátori s dlhńou odbornou praxou sa vo svojej 

práci častejńie zameriavajú na stimuláciu zrakových, sluchových, hmatových percepcií, orientácii 

v čase a priestore, pozornosti a intermodality. Súčasne pri reflektovaní dôrazu na rozvoj 

komunikatívnych, sociálnych a personálnych kľúčových kompetencií, ako aj pracovných 

kompetencií vymedzených v RVP ZŃS (2008) môņeme tvrdiť, ņe nańe zistenia zodpovedajú 

poņiadavkám nového kurikula. Pri vyhodnocovaní nami stanovenej hypotézy berieme vńak 

v úvahu fakt, ņe sa potvrdila ńtatistická významnosť iba v jednej z dvoch sledovaných oblastí. 

Nami stanovená hypotéza nebola potvrdená. Pri vyuņívaní pedagogických alebo ńpeciálno-

pedagogických metód, či princípov pri edukácii ņiakov v ZŃS, vystupovali koordinátori ako 

vysoko erudovaní pedagógovia, ktorí chápu potrebu a nutnosť dodrņiavania vńetkých zásad 

a postupov v edukačnom procese ņiakov so stredne ťaņkým mentálnym postihnutím, ņiakov s 

ťaņkým mentálnym postihnutím a súbeņným postihnutím viac vadami a autizmom. Pri sledovaní 

vzťahu metód, ńpeciálno-pedagogických metód a princípov edukácie sa nám v ņiadnom prípade 

nepotvrdil ńtatisticky významný rozdiel vo vzťahu k dĺņke pedagogickej praxe respondentov. 

Môņeme teda tvrdiť, ņe dĺņka praxe pedagógov nemusí mať vplyv na ich didaktické zručnosti, 

resp. môņe sa prejaviť iba v ńpecifických oblastiach, ako tomu bolo pri sledovaní rozvoja 

vybraných kognitívnych funkcií ņiaka. 

 Pri ďalńom výskume vyńńie spomenutých premenných je vhodné zamerať pozornosť na 

pregraduálnu prípravu pedagógov ako aj samotný proces implementácie nového kurikula do 

edukačného procesu. Významnú pozornosť je nutné venovať moņnostiam ďalńieho vzdelávania 

pedagogických pracovníkov a to v oblasti rozvoja odborných kompetencií ńpeciálnych pedagógov 

k stimulácii kognitívnych funkcií ņiaka v podmienkach ZŃS. Vychádzame pritom zo záverov 

domácich a zahraničných autorov, ktorí upozorņujú na pozitívny vplyv rozvoja kognitívnych 

funkcií u ņiakov s mentálnym postihnutím. V tejto súvislosti sú významné zistenia, ktoré uvádzajú 
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moņný vzťah medzi kvalifikovanosťou učiteľov, ich pracovnými skúsenosťami a mierou 

spokojnosti aņ frustrácie pri práci. Na túto skutočnosť pozitívne vplýva prítomnosť starńieho 

skúsenejńieho kolegu, v nańom prípade koordinátora ŃVP, ktorý celý proces tvorby a evalvácie 

ŃVP spolu s riaditeľom ńkoly riadi a koordinuje. Podľa nańich zistení bol výber koordinátorov zo 

strany riaditeľov úspeńným krokom, pretoņe ich zručnosti sa pozitívne odráņajú v úspeńnom 

procese tvorby ŃVP a výrazne tak napomáhajú optimálnej implementácii kurikulárnej reformy v 

ZŃS.  
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