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Základy pro integraci žáků s tělesným postižením do školní tělesné výchovy

Ondřej Ješina, Martin Kudláček

Existuje řada možností, které je nutné zvažovat při řešení otázek participace žáků se tělesným postižením (TP) ve školní tělesné 
výchově (TV). Níže uvedené stupně podpory představují jistou platformu pro další úvahy týkající se konkrétního zapojení jedince 
s postižením v podmínkách škol a školských zařízení v ČR. V tomto kontextu zvažujeme zejména spolupráci uvnitř jednoho 
subjektu a současně možnost širšího zapojení některých dalších výchovně-vzdělávacích pracovišť. Ačkoliv předpokládáme 
možnost využití obsahu tohoto DVD u „běžných“ základních škol, může sloužit i jako inspirace pro školy, které jsou primárně 
určený žákům s tělesným postižením (případně souběžným postižením více vadami). 

Následující text je rozdělen do jednotlivých otázek, na které strukturovaně odpovídáme. V žádném případě není naší snahou 
uvést kompletní výčet všech faktorů vstupujících do procesu začlenění žáka s TP do školní TV a popsat jejich specifi ka. Naší 
snahou je poskytnout pedagogickým pracovníkům na I. a II. stupni základních škol a středních škol základní návody vhodné pro 
zařazení sportovních a soutěživých her (včetně pohybových) do svých výukových plánů. 

Přestože v současné době existuje pouze minimum vysokoškolských pracovišť, které skutečně připravují budoucí pedagogické 
pracovníky pro práci v tělesné výchově osob se zdravotním postižením, a to ještě bývá jejich vzdělání v poslední době některými 
zodpovědnými osobami zpochybňováno, jsou daleko častěji než v minulosti pedagogové konfrontováni i s jinými žáky, než s TP. 
Z toho důvodu se v textu odkazujeme i na žáky s jinými speciálními vzdělávacími potřebami. Na jejich případě dokumentujeme 
některá specifi ka a zároveň doufáme, že si čtenář lépe uvědomí některé souvislosti nutné pro pochopení postupu při začlenění 
žáka s „jinakostí“ ve své komplexnosti. 
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Součástí textu je i závěrečný odkaz na zdroje, které mohou podpořit pedagogické pracovníky při jejich práci a dále prohlubovat 
jejich profesní kompetence. 

Jak postupovat při realizaci her s účastí žáka se zdravotním postižením?
 stanovit si cíle pohybové aktivity (PA) – obecné cíle doplněné konkrétními úkoly, které musí respektovat zájmy všech žáků 

včetně těch se zdravotním postižením;
 diagnostikovat motorické i osobnostní kompetence skupiny (včetně žáka s postižením);
 seznámit se s vnějšími podmínkami – především z důvodu vnější bariérovosti, základní bezpečnosti a možnosti plánovaní 

PA;
 modifi kovat PA pro zapojení všech žáků – na základě diagnostiky kompetencí skupiny a limitů vnějšího prostředí; 
 správně žáky motivovat – především žáky informovat o nutnosti a vhodnosti modifi kací, tak aby byla možná participace 

všech;
 seznámit žáky s PA, vysvětlit organizaci, pravidla;
 zajistit bezpečnost – kromě běžné fyzické bezpečnosti nezapomínat i na psychickou;
 při PA samotné pak anticipovat vývoj PA a do jisté míry ji unikátně tvořit, řešit nepředvídané situace, být připraven na fl exibilní 
řešení, která mnohdy participace žáka s postižením vyžaduje.

Co všechno mohu (musím) modifi kovat pro účast žáka se zdravotním postižením?
Způsob komunikace musíme volit dle věku, pohlaví i jedinečné osobnosti toho, s kým komunikujeme, což je v tomto případě 

žák. Musíme si uvědomit, že při vyučovací jednotce TV (ale nejen při ní) zdaleka nekomunikujeme pouze verbálně. Některá 
předem dohodnutá gesta se dokonce stala standardním prostředkem komunikace v rámci např. sportovních her, což částečně 
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napomáhá integraci např. dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením. Komunikace musí být nejen přiměřená, ale nesmí 
u žáků vyvolávat pocit upřednostňování jedince bez ohledu na jeho postižení. 

Zapojení dalších podpůrných osob může být pro integrované programy s využitím PA za určitých okolností klíčové. Okolnostmi 
máme na mysli především typ a hloubku žákova postižení, vnější podmínky školy a charakter konkrétních činností. Pokud mluvíme 
o zapojení dalších osob, máme tím na mysli především asistenta pedagoga a peer tutory. Zapojení může mít podobu asistence 
(tedy podpory či pomoci), ale také společného partnerského spojení, např. právě v soutěživých (často i pohybových) či jiných 
hrách. 

Intenzita zatížení a odpočinku je opět jednou z klasických možností modifi kací pohybových aktivit. Např. ve vztahu k žákovi 
s tělesným postižením je nutné sledovat především možná zdravotní rizika a případné kontraindikace pohybových aktivit jako je 
spasmus svalů, celková fyzická únava, vliv na kardiovaskulární aparát, případně další. 

Role hráče (účastníka, participanta) je velmi důležitá vzhledem k jeho psychické spokojenosti s participací ve vyučovací 
jednotce TV a z hlediska sociálního statutu ve třídě. Naší snahou by mělo být vytvořit podmínky pro co největší možnost zapojení 
žáka se SVP do herní činnosti. V případě, že přímé zapojení jako hráče není možné, můžeme zvážit další možnosti (rozhodčí, 
poradce, supervizor, pomocný rozhodčí, manažer, živá meta, záchrana.). 

Způsob lokomoce (pohybu) je samozřejmě nezbytnou součástí PA. Nejpřirozenější je chůze a běh, ale můžeme zařadit 
i několik dalších (pohyb v sedu, vleže, plazení, chůze po čtyřech, skoky, poskoky po jedné končetině, kombinace uvedených 
způsobů). Pozor však na to, aby např. všichni žáci kvůli zapojení spolužáka na vozíku stále jen nelezli po zemi. Změny pohybu 
můžeme zařadit a kombinovat i v průběhu PA. Všichni hráči se nemusí pohybovat stejně, to se týká např. i pohybových her. Takto 
výraznou změnu v lokomoci již považujeme za změnu obsahu, která může vést až k vytvoření APA vytvořené primárně pro osoby 
se zdravotním postižením (např. goalball, power soccer, volejbal v sedě aj.).

Prostor (místo, velikost, vymezení prostoru pro pohyb) je dalším faktorem, který musíme v rámci TV obecně akcentovat. 
Prostor musí být bezbariérový, snadno dosažitelný. Velikost zvolené plochy by měla odpovídat počtu a specifi kům hráčů (např. 
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s mentálním či zrakovým postižením) především kvůli bezpečnosti, ale i intenzitě zatížení, možnosti pohybu na vozíku, popř. musí 
být vhodně ohraničena pro participaci žáka se zrakovým postižením. Velikost hřiště přímo ovlivňuje interakci žáků stejně jako 
množství aktivních zásahů do dané PA. Vymezení prostoru pro pohyb je nezbytné především z bezpečnostních důvodů, dále pak 
také z důvodů samotné frekvence zapojení žáka se SVP do PA. Například žáku na vozíku omezíme možnost vjezdu do území 
pod košem při basketbalu nebo naopak omezíme možnost vstupu ostatním stojícím hráčům. Účast žáka se zrakovým postižením 
naopak klade vyšší nároky na prostor i vně hrací plochy, kde je nutné, aby žák byl s prostorem seznámen, a tím byly vytvořeny 
podmínky pro možnost soustředění se na jednotlivé pohybové aktivity.

Počty žáků lze upravit podle potřeb. Víme například, že někteří žáci jsou velmi šikovní. V tom případě k nim zařadíme 
spolužáky s postižením. Lze upravit jejich počet tak, abychom výkonostně týmy přiblížili tím, že v jednom družstvu bude počet 
žáků navýšen. 

Náčiní (druh, tvar, velikost, množství, hmotnost) může být pro některé žáky se SVP zásadní. Zdaleka však nejde jen o ozvučené 
míče v případě žáků se zrakovým postižením, ale ani při integraci žáka s tělesným postižením nesmíme zapomínat na používání 
různých typů sportovního náčiní. Například žák s DMO lépe manipuluje s velkým lehkým míčem než s těžkým a malým. U žáků 
s mentálním postižením uvažujeme také o barevnosti a tvarech. Musíme si uvědomit, že existuje řada sportovního náčiní z hlediska 
manipulace a praktického využití možná i vhodnějšího než míče – frisbee, ringo kroužky, kruhy, tyče. Je však možné využít jejich 
specifi ckých tvarů a nepoužívat je pouze jako náhradu za míč, vždyť např. s frisbee se nemusí jen házet. Malá švihadla nahradíme 
delším lanem pro celou skupinu atp.

Čas na hru patří mezi klasické možnosti modifi kace PA. Jedná se o možnost ovlivnění celkové dynamiky, intenzity i koncentrace 
emocí. Čas je také důležitý s ohledem na zdravotní rizika, například ve spojení se svalovou únavou u žáků s cerebrálními parézami, 
únavou způsobenou jednostranným dlouhodobým zatížením u žáků používajících vozík nebo psychickou únavou a ztrátou 
pozornosti u žáků s mentálním postižením či ADHD aj. 
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Vzdálenost, výška, velikost, množství cílů (košů, branek aj.) je přímo závislá na úrovni dovedností žáků. Přímo se nabízí 
kombinovat tento princip s některými dalšími, jako třeba se způsobem a množstvím získávání bodů. Efektu dosáhneme i zvýšením 
počtu branek, kdy vytvoříme podmínky pro větší možnost úspěchu. Lze také například využít kombinovaných košů, kdy na nižší 
hází žák se SVP a na vyšší ostatní žáci.

Využití sportovně-kompenzačních (aplikovaných) pomůcek je v některých případech komplikovaný aspekt, ale často 
naprosto nezbytný. Existuje řada kompenzačních pomůcek (sportovní halový vozík, handbike, tandemové kolo, tříkolka, sledge, 
ozvučený míč), přičemž je možná jejich kombinace, využití či nevyužití u jednoho nebo více žáků, včetně žáků bez postižení. Při 
jejich uplatnění je nutné myslet na bezpečnost všech žáků. 

Způsob a množství získaných bodů modifi kujeme v případě, když hrozí možnost, že šikovnější hráči ty méně šikovné do PA 
nezapojí. V tomto případě můžeme do PA zařadit pravidlo, které umožní potenciálně méně bodujícím (vybraným) hráčům násobit 
body za splněný úkol. Například pokud se určenému žáku podaří vhodit koš, počítá se za 5 bodů. Existuje i možnost zvýhodnění 
žáka se SVP (ale nejen jeho), například v případě skórování nebo dosažení gólu, čímž dále získává na významu jeho postavení 
v týmu. Stejně tak zvýhodníme i vybraného žáka protějšího týmu. Pozor však na opakované označení tohoto hráče. Ačkoliv 
jednáte jednoznačně s vidinou pozitivního dopadu na skupinu, efekt může být opačný – proto doporučujeme střídání těchto hráčů. 
Zároveň lze rozšířit možnost bodování tím, že ho neomezíme pouze na vstřelení koše, ale poskytneme možnost získat body 
i vhozením do obroučky, desky, počtem přihrávek bez přerušení apod. 

Celkovou adaptaci pravidel považujeme za způsob modifi kace specifi cké PA v jinou. Je však nutné respektování sledovaných 
cílů. Zde se nejlépe projeví kapacita učitele – kreativita a intelekt, ale i časové možnosti. Jednoznačnou podmínkou je také vnitřní 
motivace. Nejčastěji se týká sportovních a pohybových her, ale i dalších pohybových činností.

Základy pro integraci žáků
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Existují i jiné možnosti účasti žáka s TP ve školní TV než jeho plné zařazení, když to není možné?
...aneb Stupně podpory v ATV
Pro lepší pochopení principů podpory participace v TV a jednotlivých modifi kací uvádíme stupně podpory dle Blocka (2000) 

upravené do českých podmínek (Ješina & Kudláček, 2009). 

1. INTEGRACE BEZ PODPORY A BEZ MODIFIKACE OBSAHU (BĚŽNÁ TV I INTEGROVANÁ TV) 
Základní charakteristika: vzhledem k charakteru postižení žáka není nutné upravovat obsah (a tím ani prostředky), podmínky, 

metody atd. Pro učitele není nutností v rámci terciárního nebo celoživotního vzdělání získat specifi cké kompetence nutné 
pro vedení ATV. Za určitých okolností se však v tomto případě může jednat o chybu v procesu integrace. Příklad: vzhledem 
k charakteru postižení žáka je nutné upravit podmínky či obsah, avšak z důvodů nekompetentnosti učitele TV k tomu nedojde, 
tudíž je žák v podstatě integrován pouze fyzicky bez specifi ckého individuálního přístupu. V tomto případě může být negativní 
zásah do žákovy psychiky či celkového zdraví daleko hlubší než v případě jeho uvolnění ze školní TV. 

2. INTEGRACE S ÚPRAVOU OBSAHU A PODMÍNEK (ATV I INTEGROVANÁ TV)
Základní charakteristika: učitel respektuje obecné cíle TV, ale současně se zamýšlí nad změnami nutnými pro participaci žáka 

s postižením a realizuje je. Vzhledem k charakteru postižení a po zvážení podmínek školy modifi kuje obsah a upravuje organizaci 
školní TV tak, aby byla participace žáka s postižením možná. To vše při splnění jednoho ze základních principů integrace – 
integrace je realizována takovým způsobem, že kvůli ní netrpí ostatní žáci pocitem nepohody, frustrace a ochuzení.

 Žáci (zde i dále je myšleno žáci bez SVP a žák, popř. žáci se SVP) pracují na stejných cílech, ale na rozdílné úrovni.
 Žáci pracují v rámci jedné aktivity na rozdílných úkolech. 
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3. INTEGRACE S VYUŽITÍM PEER PARTNERŮ/TUTORŮ (ATV I INTEGROVANÁ TV)
Základní charakteristika: učitel stále ještě nevyužívá podporu v podobě asistenta pedagoga. Vzhledem k charakteru postižení 

žáka je však nutná asistence spolužáků, vrstevníků z jiných tříd či žáků z vyšších či nižších ročníků – peer tutorů. V zahraniční 
literatuře je jejich pozice a role velmi podrobně popsána a sledována (Block, 2005; Lieberman, 2002; Sherrill, 2004). U nás se 
strategii peer tutoringu ve školní TV věnuje pouze omezené množství publikací (Rybová & Ješina, 2010). Nejčastěji se jedná 
o spolužáky z téže školní třídy, kteří plní funkci asistentů žáka s postižením. Vzhledem k naplnění cílů TV doporučujeme tyto peer 
tutory obměňovat. Další varianta může být organizačně již náročnější, kdy je peer tutorem vrstevník z paralelní třídy. Může jím však 
být i starší žák téže školy. Tyto dvě poslední varianty mohou využívat nových trendů ve školních kurikulech, tedy mezipředmětové 
provázanosti (viz výchova ke zdraví, výchova k občanství, průřezová témata). Příkladem může být účast peer tutora v hodinách 
TV s žákem s postižením v rámci předmětu výchova k občanství, kde jsou očekávané výstupy jednoznačně zaměřené na vztah 
k jedincům z minoritních skupin, porozumění, komunikaci v různých životních situacích, objasnění vůle a překonávání překážek, 
rozvíjení osobních předností, vztah k druhým lidem, otázky kvality života a mnohé další. Jedná se o oboustranně výhodný vztah, 
kdy žák bez postižení nabízí žáku s postižením fyzickou i psychickou podporu a naopak získává na důležitosti, protože jeho 
činnost má jednoznačný smysl. Formují se tím jeho morálně volní vlastnosti, sebepřijímání a celkově jeho osobnost. Z hlediska 
způsobu zapojení se jedná především o: 

 Tradiční jednostrannou podporu ze strany peer tutorů (vrstevníků, spolužáků).
 Reciproční spolupráci, kdy si žáci s postižením a žáci bez postižení vyměňují role. 
 Zapojení starších žáků bez postižení.
 Využití podpory více žáků ve třídě, kteří se spolužáky s postižením pracují na základě daného rozvržení aktivit. 
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4. INTEGRACE S VYUŽITÍM ASISTENTA PEDAGOGA (ATV I INTEGROVANÁ TV) 
Základní charakteristika: učitel má možnost využít podpory ze strany asistenta pedagoga. Podpora ze strany asistenta pedagoga 

může být vzhledem k charakteru žákova postižení, při nemožnosti využití peer tutorů, klíčová. Je však nutné mít na mysli také 
možná negativa zapojení takového pracovníka. Jeho přítomnost může paradoxně napomoci k vytvoření vnější bariéry ve školní 
třídě. Stane se jakousi hradbou mezi žáky samotnými. Dále je nutná spolupráce s učitelem TV, přičemž tento způsob práce klade 
vyšší nároky na řízení lidských zdrojů. Forma spolupráce pak spočívá především v:

 Podpoře asistentem pouze ve vybraných aktivitách.  
 Podpoře asistentem pedagoga po celou vyučovací jednotku.

5.  KOMBINOVANÉ FORMY VÝUKY (INDIVIDUÁLNÍ SEGREGOVANÁ, INDIVIDUÁLNÍ ČI SKUPINOVÁ PARALELNÍ, BĚŽNÁ 
INTEGROVANÁ ATV) 
Základní charakteristika: s využitím asistenta pedagoga nebo bez něj (vzhledem ke způsobu zapojení) je žákovi s postižením 

umožněna kombinace různých forem ATV. Není nutné, abychom vždy a za každou cenu usilovali pouze o integrovanou TV. Nabízí 
se několik možností kombinací běžné ATV a činností s asistentem či ostatními spolužáky. Segregované činnosti představují 
pohybové aktivity, které žák s postižením uskutečňuje v jiný čas než ostatní žáci nebo s jiným obsahem či jinak cíleně zaměřené. 
Příklad: žáci bez SVP absolvují vyučovací jednotku zaměřenou na sportovní gymnastiku. Vzhledem k charakteru postižení se 
asistent pedagoga se žákyní s dětskou mozkovou obrnou zaměřuje na cviky s cílem celkového uvolnění a protažení svalstva. 
Paralelní činností myslíme pohybovou aktivitu, která probíhá ve stejném čase či se stejným obsahem nebo cílem. Nejčastěji 
probíhají v bezprostřední blízkosti. Možné je však krátkodobé fyzické vzdálení se od ostatních spolužáků, s tím, že začátek, větší 
část průběhu a závěr probíhá na společném místě. Příklad: žáci bez SVP absolvují vyučovací jednotku TV zaměřenou na rozvoj 
vytrvalostních schopností, která je realizována během v lesním terénu. Ve stejné době pak žák se zrakovým postižením se svým 
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asistentem absolvuje vyučovací hodinu zaměřenou na cyklistiku, kdy se účastní 20km jízdy na tandemovém kole. Strukturovaně 
bychom tyto formy mohly uvést následovně:
 Kombinované formy výuky bez podpory.
 Modifi kace aktivit probíhají na základě podnětů od žáka s postižením.
 Aktivity jsou modifi kovány učitelem TV/ATV. 
 Kombinované formy výuky s podporou.
 Flexibilní rozvrh: žák s postižením navštěvuje s podporou běžnou TV/ATV nebo individuální či paralelní ATV na základě 

charakteru (obsahu) vyučovací jednotky.  
 Fixní rozvrh: žák s postižením navštěvuje s podporou běžnou skupinovou ATV či paralelní ATV na základě stanoveného 

rozvrhu. 

6. SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI V KOMUNITĚ ŠKOLY NEBO ŽÁKA (SEGREGOVANÁ ATV)
Základní charakteristika: v rámci individuálního vzdělávacího plánu je defi nována kombinace školou organizované výuky, která 

je však redukována a umožňuje spolupráci s aktivitami jiných subjektů. Příklad: žák s kvadruplegií navštěvuje úterní výuku školy, 
která je realizována ve velké tělocvičně nebo na hřišti, kde většinou probíhá výuka zaměřená na hry. Čtvrteční výuka je situována 
v malé tělocvičně, která je bariérová včetně sociálních zařízení, a tedy není možná participace žáka s kvadruplegií. Proto čtvrteční 
výuka probíhá v sousedním domě dětí a mládeže, kde je organizován pohybový zájmový kroužek pro všechny (buď v době výuky, 
nebo častěji až po výuce). Mohli bychom tyto činnosti rozdělit následujícím způsobem:
1. Doplňkové zařazení výuky v komunitě. Výuka probíhá zčásti v rámci školní TV/ATV a zčásti ve spolupráci s vybranou organizací 

v místě bydliště. 
2. Výuka probíhá ve sportovním kroužku ve spolupráci s vybranou organizací v místě bydliště.
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7. DALŠÍ VÝUKA SEGREGOVANÉHO CHARAKTERU (SEGREGOVANÁ ATV, REHABILITAČNÍ NEBO LÉČEBNÁ TV)
Základní charakteristika: v případě, že škola nemá vytvořeny podmínky pro možnou participaci žáků s postižením, má možnost 

spolupráce s jinými školskými i mimoškolskými subjekty, především se školami zřízenými pro žáky se SVP a školami s třídami 
zřízenými pro žáky se SVP. Ačkoliv se v případě účasti v TV/ATV na škole zřízené primárně pro žáky se SVP zdánlivě nejedná 
o integraci, může být tento stupeň integrace v TV/ATV v našich podmínkách relativně běžný. Jedná se o případ, kdy je žák se 
SVP integrován na běžné škole v převážné většině vyučovacích předmětů a jediným předmětem (nebo jedním z mála), kterého 
se nemůže z důvodu nevytvořených podmínek účastnit, je TV/ATV. Příklad: žák s velmi těžkým tělesným postižením (kvadruplegií 
v kombinaci s mentálním postižením) se účastí doplňkových cvičení rehabilitačního charakteru na místo běžné tělesné (aplikované) 
tělesné výchovy. Může se jednat o:
 Samostatnou speciální třídu integrovanou na běžné škole, speciální školu, obrácenou integrace, domácí výuku, výuku 
v nemocnici či rehabilitačním ústavu. 

Kde hledat zdroje, inspiraci, kontakty, informace, možnosti dalšího vzdělávání apod.?
 Centrum APA (Katedra APA, www.apa.upol.cz).
 Časopis Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi – je možné jej obdržet jako člen ČAAPA nebo je volně dostupný na webových 

stránkách www.apa.upol.cz.
 Výběr knih a časopiseckých článků zaměřených na aplikované pohybové aktivity – je přístupný na www.apa.upol.cz.
 Česká asociace aplikovaných pohybových aktivit (ČAAPA) – www.caapa.cz.
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Sportovní hry  (Ondřej Ješina, Jan Bělka, 
Michal Kudláček)

Basketbal
Florbal
Fotbal
Volejbal
Ultimate

Pohybové hry

Andělská Anděla (Ondřej Ješina)
Boj o míč (Pavla Kukolová)
Býčí srdce (Pavla Kukolová)
Červení a bílí (Pavla Kukolová)
Elektřina (Pavla Kukolová)
Evoluce (Pavla Kukolová)
Honičky (Pavla Kukolová)
Hry s kolíčky (Pavla Kukolová)
Chraň si svůj kužel (Pavla Kukolová)
Kámen (Pavla Kukolová)
Liška a zajíc (Pavla Kukolová)
Na krále (Pavla Kukolová)
Na molekuly (Pavla Kukolová)
Nakažlivý smích (Pavla Kukolová)
Odkoulený míč (Pavla Kukolová)
Podbíhání lana (Ondřej Ješina)
Potřeba pomoci (Pavla Kukolová)
Přechod řeky (Ondřej Ješina)
Slepý čtverec (Ondřej Ješina)
Spící obr (Pavla Kukolová)
Střílení vrabců (Ondřej Ješina)
Transport (Pavla Kukolová)
Ulička (Pavla Kukolová)
Záchrana (Pavla Kukolová) 
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