
Prevence  7

K zamyšlení
Inkluze není vhodná pro každé dítě
Chtěla bych tu popsat názor učitelky, osoby, která se třicet let snaží vzdělávat žáky s lehkým
mentálním postižením. Nejsem expert a nevydávám se za něj. Popisuji pouze to, s čím jsem
se denně setkávala a setkávám. Jelikož již deset let pracuji ve speciálních třídách při základní
škole, mám možnost porovnávat práci svou a svých kolegů, kteří pracují se zdravými dětmi.
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s mentálně postiženými

dětmi, především s lehce
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V současnosti pracuje na
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zřízeny také tři třídy pro
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Společné vzdělání neboli inkluze je dnes tématem hýba-
jícím společností. Zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, zavádí od 1. 9. 2016 nové
podmínky pro společné vzdělávání. Inkluze z principu neroz-
děluje tyto žáky na ty se speciálními vzdělávacími potřebami
a bez nich. V jedné třídě se tak spolu vzdělávají žáci zdravot-
ně postižení, žáci nadaní, děti cizinců, děti jiného etnika
či většinové společnosti. V dnešní době vedle sebe v České
republice existují dva systémy vzdělávání. Systém tzv. běž-
ných škol, který vzdělává většinou žáky a studenty bez
větších  specifických vzdělávacích problémů. Pak tu již mno-
ho let existuje velmi propracovaný systém škol speciálních,
ve smyslu specializujících se na žáky a studenty se speciál-
ními vzdělávacími problémy. Tento systém vznikal od první
poloviny dvacátého století. Cílem bylo vzdělávat žáky a stu-
denty odborným způsobem se zaměřením na jejich jednot-
livá postižení. Snahou tedy nebyla segregace (jak je dnes
tendenční tvrdit), ale co nejlepší péče o postižené. Podobné
typy škol vznikaly i v jiných zemích. Dnešním trendem je
začlenění co největšího počtu postižených do běžného pro-
cesu vzdělávání za pomoci různých podpůrných opatření.
K postupnému začleňování stejně docházelo. I bez existence
nějakého speciálního zákona. Některé typy postižení žáků
a studentů nejsou pro zařazení do běžných škol problémem.
Pokud má škola bezbariérový přístup, navštěvují ji někteří
tělesně postižení. Školy se vyrovnaly s problematikou speci-
fických poruch učení. Do běžných škol mohou chodit i žáci
s menšími vadami smyslovými, např. s vadami zraku či sluchu.
Problematické je zařazování žáků s poruchami chování,
autismem, těžšími smyslovými vadami či s různými stupni
mentálního postižení. Daný zákon měl řešit možnost zařazení
žáka do škol běžného proudu, pokud o tento typ vzdělání
mají rodiče zájem. Tím by škola získala nárokově finance
na investice do různých podpůrných opatření, jako např.
různé pomůcky, speciální učebnice nebo asistent pedagoga
či další odborné profese, jako je speciální pedagog či škol-
ní psycholog. Bohužel, celá inkluze se „zvrhla“ ve chvíli,
kdy pomocí vyhlášky č. 27/2016 Sb., vydané k novele zá-
kona došlo k tomu, že rodiče i školy budou mít povinnost
upřednostňovat vzdělávání svých dětí v běžných školách.
Přitom mnoha odborníkům, kteří s postiženými dětmi pra-
cují, je jasné, že inkluze určitě není vhodná pro každé dítě.
Jako velmi problematické se jeví také zrušení přílohy vzdělá-
vacího programu pro žáky s lehkým mentálním postižením.
Toto opatření jde již proti zdravému rozumu. Pokud budou
ve školách vzděláváni žáci a později i studenti se speciálními
vzdělávacími potřebami (dříve byl používán méně politicky
korektní název – děti s postižením), měli by mít šanci vzdě-
lat se stejně kvalitně jako na školách, které se na jejich
vzdělání specializují v rámci celého našeho speciálního
školství. A zde dochází k některým problémům. Žáci jsou
ve speciálním školství vzděláváni speciálními pedagogy
či odbornými učiteli, kteří si museli po absolvování běžného
pedagogického studia rozšířit studium o speciální pedagogiku
učitelství. Tito lidé mají přesnou představu o tom, jak své
žáky učit, jak jim napomáhat ve speciálních reedukacích
jejich postižení. Dokážou například komunikovat českým zna-
kovým jazykem (samozřejmě ti, co učí na školách pro slu-

chově postižené), dokážou číst a psát v Braillově písmu,
ovládají speciální programy pro nevidomé, učí děti mluvit,
komunikují pomocí augmentativní nebo alternativní komuni-
kace. To, co zde popisuji, jsou ta tzv. podpůrná opatření,
která se nyní mají provádět na všech běžných školách.  Pro
velkou většinu učitelů běžných škol jsou toto neznámé poj-
my, natož aby uměli s těmito metodami a prostředky praco-
vat.A přitom inkluze má „vypuknout“ už od září. Jak budou
moci pracovat, pokud jim do školy nastoupí postižené dítě?
Paní ministryně prohlašuje, že budou učitelé proškoleni.
V rámci DVPP, tedy dalšího vzdělávání pedagogických pra-
covníků. Znamenalo by to, že několik desítek tisíc učitelů
by muselo v brzké době podstoupit školení, a to školení po-
měrně rozsáhlé. Přesto, dle mého názoru a názoru mnoha
odborníků na speciální školství, nelze nahradit vzdělání
speciálních pedagogů (kteří studují běžně pět let a ti, co
se dovzdělali po absolutoriu jiného učitelského oboru, tři
roky) několika dny školení nebo, nedej bože, jak bylo
v plánu, pouhým rozdáním metodických příruček do každé
školy. Je hezké mít vlastnosti jako být na žáka hodný, být
chápavý, být vstřícný, umět přistupovat individuálně. To však
nenahradí odborné znalosti a praxi těch, kdo již s postiže-
nými dětmi pracovali. Nastane tu nepochopitelný duální
systém, kdy na běžných základních a středních školách bu-
dou žáky se specifickými vzdělávacími potřebami učit pouze
lehce poučení laikové, zatímco na školách specializovaných
pro výuku takovýchto žáků a studentů budou muset mít
učitelé vystudovanou speciální pedagogiku. I ne příliš bystrý
člověk pochopí, kde se dětem bude dostávat lepší péče.
Mohu uvést příklad inkluze, která se opravdu nepovedla.
Na začátku byla, věřím tomu, opravdu snaha nestresovat
dítě odchodem do vzdálenější školy pro žáky se zbytky zraku
a nevidomé. Jedna paní ředitelka školy se nabídla, že se
bude o dítě starat ve své škole. Chlapec měl pouze zbytky
zraku a mentální postižení. Dítě docházelo do školy, kde se
„vzdělávalo“. Ano, všichni byli na něj hodní, milí. Jelikož
se mu ale nedostalo adekvátní péče, tedy nikdo netušil, že
by měl u žáka rozvíjet určité dovednosti – orientace v pros-
toru, psaní na Pichtově psacím stroji, pokusit se sehnat
software pro nevidomé apod., došlo k zanedbání rané pé-
če. Později se přece jen jedna paní učitelka rozhodla naučit
se Braillovo písmo, objednal se stroj. Jenže učit se zároveň
s žákem bylo kontraproduktivní. Žák ukončil docházku a zů-
stal v péči rodičů. V dospělosti se dostal do péče stacionáře.
Zde se snažili naučit ho některým dovednostem, což se
v dospělosti už moc nepodařilo. Dnes je nesamostatný, od-
kázaný na péči rodičů. Není schopen se sám pohybovat
po městě, obsloužit se tak, aby mohl samostatně žít třeba
v chráněném bytě. Do budoucnosti bude odkázán na péči
rodiny, popř. na ústavní péči. Na druhou stranu, abych byla
objektivní, se objevují názory některých rodičů, kteří si
také přáli vzdělávat dítě v běžné škole, například dítě s Downo-
vým syndromem nebo s určitým druhem autismu, a jsou spo-
kojení. Tvrdí, že pro jejich dítě je nejdůležitější socializace.
Příkladem může být maminka, která má dceru s PAS, dnes
už velkou – celou dobu v integraci, a i když přiznává, že
strávili celou tu dobu nekonečným řešením problémů, tak
je přesto přesvědčená, že je to to nejlepší, co mohli pro dce-
ru udělat. Děkuje učitelům ze základní školy, kteří ji i dítě
chápali a vzdělávali.
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Většina žáků, kteří  přicházejí  do specializovaných škol prošla většinou nej-
dříve systémem běžného vzdělávání. A věřím tomu, že i zde se našlo mnoho
obětavých a hodných učitelů, kteří se snažili těmto dětem pomoci. Jenže,
znovu opakuji, snaha se cení, ale často nestačí.
Podpůrná opatření jsou většinou dost drahá. Speciální pomůcky, učebnice,
software a technika jsou drahé. Jestliže se na škole objeví třeba jen dva žáci
těžce sluchově postižení, bude muset škola povinně pro ně všechny tyto
potřeby zajistit. A také tlumočníka do českého znakového jazyka. Dalším
velkým nákladem je asistent pedagoga. Jenže asistenti mají jen omezenou
možnost, jak s dětmi pracovat. Jsou to pomocníci učitele, nejsou to učitelé.
Je proto s podivem, jakou důležitost na zařazení těchto asistentů klade mi-
nisterstvo školství. Většina asistentů, kteří na současných školách působí,
má středoškolské vzdělání. V čem spočívá práce asistenta: měl by pracovat
s žáky podle instrukcí pedagoga – ve valné většině případů asistent není
kvalifikovaný k tomu, aby samostatně připravoval výuku. Mezi úkoly asistenta
pedagoga pro práci s žáky může patřit například kontrola plnění úkolů,
opakování instrukcí poskytnutých učitelem, opakování a procvičování již
probrané látky. Naopak výklad nové látky by měl zajišťovat vždy učitel.
Asistent pedagoga by neměl pracovat pouze s žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami, naopak – ve vybraných aktivitách by měl zastoupit učitele v prá-
ci s žáky bez postižení. Účelem jeho působení u žáků bez speciálních vzdě-
lávacích potřeb je, aby učitel získal více prostoru pro vlastní práci s žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami. V systémech inkluzivního školství,
které jsou dávány za příklad (Finsko), je běžná přítomnost speciálního pe-
dagoga ve třídách nebo ve skupinách postižených. Žáci jsou vedeni v kmenové
třídě, kde působí běžný pedagog, speciální pedagog a asistent (případně
i více asistentů podle počtu postižených žáků). Speciální pedagog především
učí. Bohužel, tento model se u nás zavádět nechystá. Speciální pedagog by
měl na škole působit spíše jen jako metodik a poté především jako „sepisovač“
tisíce dokladů o podpoře žáků a individuálních vzdělávacích plánů. Také
by měl provádět něco, co je nazýváno speciálněpedagogická intervence.
Jedná se o metodickou pomoc všem subjektům, jež se o postižené dítě
starají, dále to může být třeba náprava hlásek, výuka sociálních dovedností,
výuka speciálních dovedností pro jednotlivé typy postižení. Časové dotace
speciálněpedagogické intervence a výše úvazků pro speciální pedagogy
se zdají být, dle vyhlášky, neúměrně malé. Např. dnes, pokud pracuje učitel,
speciální pedagog, v praktické škole a je zde dítě s logopedickou vadou, má
možnost během každého vyučovacího dne odborně pomáhat takovému dí-
těti např. s nápravou výslovnosti (děje se tak individuálně, za použití logo-
pedických pomůcek). Soustavnost a každodennost napomáhá lepšímu
a rychlejšímu zlepšení vady řeči. Učila jsem chlapce, který měl ještě ve
druhém ročníku silnou patlavost. Nedokázal vyslovovat správně sykavky
a hlásky r, ř. Jelikož se jednalo o chlapce ze sociálně slabší rodiny, velmi
rychle jsem zjistila, že na žádnou logopedickou nápravu nedochází, protože
rodiče jeho problémům nepřikládají žádný důraz. Sama mám státní zkoušku
z logopedie i surdopedie, dokáži takovým dětem pomoci i během běžného
vyučování. Proto se podařilo asi za 7 měsíců tuto vadu u chlapce napravit.
Dříve byla dokonce logopedická péče součástí osnov praktické školy. Za
největší problém současné inkluze je považováno zařazení žáků s lehkým
mentálním postižením (LMP) do běžné školy. S tím souvisí zrušení jejich
specifického vzdělávacího plánu, podle kterého se dosud vzdělávají. Někte-
rými „experty“ přes školství je dokonce LMP bagatelizováno. Prý jsou ta-
kové děti v praktických školách „bržděny“ a mohou v běžných školách do-
sahovat lepších výsledků. Sama tyto děti učím již dlouhou řadu let a mohu
přísahat na to nejdražší, co mám, že toto není pravda. Osoby s LMP mají

snížené rozumové schopnosti (podle Mezinárodní klasifikace nemocí je
to IQ 50–69). Jenže tu máme další přidružené problémy jako narušený
vývoj řeči, špatně rozvinutá motorika, kolísavý výkon, špatná orientace v so-
ciálním prostředí, nedostatečné poznávací aktivity, neschopnost abstraktního
myšlení a umění zobecňovat poznatky, špatná paměť. Jen některé problémy
lze odpovědnou výchovou a speciálním vzděláváním napravit, ovšem jen
do určité míry. Proto měli tito žáci své specifické vzdělávací plány, které
odpovídaly jejich rozumovým schopnostem. Navíc pro vzdělání těchto dětí
jsou nutná další opatření. Je to především menší počet žáků ve třídě (max.
14). Je to opatření kvůli nesoustředěnosti a také možnosti individuálního
přístupu ke každému jednotlivému žáku. V jednotlivých hodinách matema-
tiky či třeba českého jazyka pracuji s každým žákem zvlášť, pokud to si-
tuace vyžaduje. Každý totiž určité věci chápe po svém a některým se musí
látka vysvětlovat stále dokola. Musíte každému žáku vymýšlet pomůcky,
které mu pomohou. Dá se říci, že co dítě, to jiný přístup. Jde to právě díky
nízkému počtu dětí ve třídě. Pokud by ve třídě bylo dětí více, byť by nebyly
všechny postižené, neměla by učitelka možnost s nimi pracovat opravdu
individuálně. Nový vzdělávací program, který je pro žáky připravován, údajně
počítá i s žáky s LMP. Měla jsem možnost ho číst a připomínkovat. Každý
žák by měl na konci určitého vzdělávacího období zvládat tzv. očekávané
výstupy učiva. V novém plánu se počítá s minimálními výstupy, které prý
kopírují původní vzdělávací plán pro žáky s LMP. I tak jsou tu v některých
obdobích kladeny na tyto žáky nepřiměřené nároky. Například znát hodiny
a chápat čas ve 3. ročníku. Dle mých zkušeností ještě žáci 6. ročníku dneš-
ní praktické školy neznají hodiny a učíme je to. Kromě minimálních výstupů
je tu další problém. V dnešních praktických školách je dán větší prostor
českému jazyku, matematice a pracovním činnostem. Jsou posíleny časové
dotace v učebním plánu. Na prvním stupni se cizí jazyk neučí vůbec. Na
druhém stupni se učí pouze jeden jazyk, obvykle angličtina, do úrovně
asi 5. ročníku základní školy. Bude vůbec organizačně možné na běžných
základních školách připravit pro LMP žáky jiný rozvrh než pro ostatní
děti? Jestliže si vezmeme jako příklad dvě děti v každém ročníku druhého
stupně – tj. osm žáků, budou mít s jedním učitelem šest hodin pracovního
vyučování týdně? Bude rentabilní pro těchto pár dětí zaměstnat učitele
pracovních činností? Protože pro tyto děti je právě rozvoj dovedností, práce
rukama, to nejdůležitější. Málotřídní školy by měly ještě větší problém,
neboť již nyní pracují s několika skupinami ve třídě a dalších pár žáků
s jiným rozvrhem by jim přidělalo organizační vrásky na čele. Jediným
kladem těchto škol jsou právě malé počty žáků v jednotlivých třídách. A jak
to bude s těmi dnešními praktickými školami? Jestliže budou vzdělávat
podle nových osnov, budou to vlastně školy běžného typu. Jen nebudou
smět přijmout například autisty bez mentálního postižení, kteří se zde vzdě-
lávali kvůli nízkému počtu dětí ve třídě. Opět je dobré si všimnout, že v jiných
specializovaných školách (pro řečově postižené apod.) bude možné mít
25 % žáků s jinou vadou, kdežto školy určené pro mentálně postižené tuto
možnost mít nebudou. Nastavení možnosti zřizovat takové školy jsou lik-
vidační. Také jsou tu tendence zaměnit učitele speciální pedagogy na
druhém stupni za běžné učitele s aprobacemi jednotlivých předmětů. Přitom
mentálně postižené děti by více nenaučil ani nositel Nobelovy ceny za ma-
tematiku a fyziku. Stejně se budou učit takové penzum vědomostí jako do-
sud, proto je požadavek aprobovanosti naprosto nesmyslný. Jde o zřetelnou
diskriminaci speciálních pedagogů, kteří si (na rozdíl od svých kolegů z běž-
ných škol) nebudou moci dokončit aprobaci např. z dějepisu pouze pomocí
dalšího vzdělávání pedagogů (DVPP).


