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Školní čtenářské kluby pohledem speciálního pedagoga / Naděžda Dvořáková 

– cze 
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Výzkumy a pilotní projekty dokazují, že podpora čtenářství je účinným 

inkluzivním nástrojem. Autorka textu, projektový speciální pedagog, se zapojila 

do projektu Nové školy, o.p.s. Školní čtenářské kluby. Cílovou skupinu tvoří žáci 

6. - 9. ročníku ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného 

prostředí. V článku je popsán systém čtenářského klubu, dílna čtení a její hlavní 

principy a zároveň se autorka zaměřuje na pokroky jednotlivých žáků v myšlení, 

komunikaci. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami zažívají zájem a 

pochopení, protože odpadá tlak na rychlost čtení a vzájemné porovnávání, které 

znají z běžné výuky. Text je doplněn kazuistikou čtenářky. 

 

čtenářství ; porozumění textu ; zájem ; motivace ; škola ; žák ; inkluzivní 

vzdělávání ; speciální vzdělávací potřeby ; speciální pedagog ; sociálně 

znevýhodněný ; výchovné působení ; spolupráce ve výchově ; chování žáka ; 

postoj žáka ; pomoc ; rozvíjení schopností ; školní čtenářský klub 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/473654 

 

2. 

Rozhodovací praxe v oblasti rovného přístupu ke vzdělávání : aktuální 

trendy / Lucie Obrovská – cze 
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Tématem článku je rovný přístup ke vzdělávání, zajištění podpory při výuce a 

poskytování školských služeb. Ve stále vyšší míře vyžadují zákonní zástupci dětí 

se speciálními vzdělávacími potřebami jejich zařazení do běžného vzdělávacího 

proudu, do kolektivu dětí bez speciálních potřeb. Tomuto trendu odpovídají nejen 

principy uvedené ve školských předpisech (§ 2 školského zákona), ale i 

mezinárodní závazky České republiky (čl. 24 Úmluvy o právech osob se 

zdravotním postižením). Ne všechny školy s inkluzí souhlasí a tím se zvyšuje 

počet souvisejících sporů, z nichž některé končí i u soudu. Autorka přibližuje 

http://katalog.npmk.cz/documents/473654


rozhodovací praxi v této oblasti a pozornost věnuje nejen českým rozhodnutím, 

ale i mezinárodním, neboť i ta jsou pro český vzdělávací systém relevantní. 
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