Inkluzívní vzdělávání: struktura s pevnými základy
V rámci tématu vzdělávání osob se zdravotním postižením na úrovní primární, sekundární a
terciární je nutné správně rozumět několika základním pojmům. Těmi jsou segregace,
integrace a inkluzívní vzdělávání.
V polském vzdělávacím systému hraje nejdůležitější roli tzv. speciální vzdělávání dětí a
adolescentů se zdravotním postižením. Tento model je však v současné Evropě považován
spíše za segregační. V praxi jde totiž o oddělování dětí bez postižení od dětí s postižením, což
pochopitelně vytváří mylný dojem lepších dětí (bez postižení) a těch horších (s postižením).
Navíc v důsledku odděleného vzdělávání nemají děti a adolescenti s postižením šanci
normálně fungovat, rozvíjet se a čelit konkurenci svých zdravých vrstevníků. To logicky vede
k osvojení kvalitativně horších sociálních dovedností. Uchazeči o studium mají také nižší
šanci dostat se na vysokou školu, a jsou tak znevýhodňováni v přístupu ke kvalifikovaným
pracovním pozicím. Osoby se zdravotním postižením tak často obsazují chráněné pracovní
pozice, což je ve svém důsledku izoluje od zbytku společnosti. Častěji však nenajdou žádné
pracovní uplatnění a jsou plně závislí na dávkách sociální ochrany, což velmi zatěžuje daňové
poplatníky.
Segregační model má dále navíc za důsledek nízkou informovanost o zdravotním
postižení a každodenním životě lidí s postižením mezi členy majoritní společnosti. Lze
předpokládat, že se tato situace zřejmě jen tak nezmění. Důvodů je celá řada. Předškolní děti
se běžně nesetkávají s dětmi s postižením a adolescenti nemají možnost vytvářet přirozené
vazby se svými spolužáky s postižením. Příležitost setkat se ve vzdělávacím procesu se
studentem se zdravotním postižením tak připadá až na období studia na vysoké škole. Do ní
jsou ale schopni proniknout pouze ti, kteří byli schopni překonat překážky na předchozích
vzdělávacích úrovních. Důkazem nízké úrovně informovanosti o zdravotním postižení je
rovněž také neochota rodičů umísťovat své děti do smíšených kolektivů společně s dětmi
s postižením. Důvodů může být znovu celá řada a nejsou předmětem tohoto článku. Jde
ovšem o začarovaný kruh – nedostatek porozumění způsobený nepřítomností osob se
zdravotním postižením vede k neochotě přijímat nová řešení a opatření, pomocí nichž by
mělo dojít k integraci dětí do běžného vzdělávacího systému.
Nedokonalým řešením tohoto stavu se stalo zavedení tzv. integrovaných tříd a
integrovaných škol. Integrované vzdělávání je rovněž zmíněno ve vyhlášce ministerstva pro
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národní vzdělávání, která vstoupila v platnost 1. září tohoto roku.1 „Ačkoli se vyhláška týká
vzdělávání a výuky v běžných a integrovaných školách, je zároveň nesprávně inspirována
myšlenkami, na nichž je postaveno speciální školství. Vzdělávání v integrovaných třídách je
podmiňováno úspěchem žáka ve třídě speciální.2”.
Vyhláška ustanovuje povinnost vytvářet individuální terapeuticko-vzdělávací programy pro
žáky se zdravotním postižením, sociálně nepřizpůsobivé nebo náchylné k sociálnímu
nepřizpůsobení. Programy specifikují vzdělávací nároky na základě individuálních potřeb
žáka, odborného posouzení a plánu rehabilitačních intervencí (u žáků sociálně
nepřizpůsobivých).

Takoví žáci se následně stávají osobami vyžadujícími „speciální

vzdělávací podmínky“, které jsou detailněji popsány v úředním dokumentu, který dokládá
nárok těchto žáků na speciální vzdělávání3.
V tomto materiálu tým pracovníků složený z lékaře, psychologa a speciálního pedagoga určí u
žáka/studenta typ vývojové poruchy a obtíží, které vyžadují zvláštní organizaci učebního
procesu4. Na základě tohoto komplexního zhodnocení je žákovi/studentovi doporučena
nejvhodnější forma vzdělávání – v běžné škole, integrované nebo speciální. Zároveň odborný
tým specifikuje podmínky, za kterých budou vzdělávací potřeby naplňovány, a dále určí
vhodné formy stimulace a terapie dítěte.
Je však úkolem školy v praxi podporovat myšlenku různorodosti ve vzdělávání a naplňovat
tak ustanovení Madridské deklarace: nevěnovat individuální pozornost pouze žákům se
zdravotním postižením, ale spíše se snažit o odstraňování bariér, přijímání účinných
sociálních norem, strategií a vytvářet podpůrné a přístupné prostředí pro všechny.
Podle návrhů Centrální zkušební komise by mělo dojít ke snížení nároků na maturitní zkoušku
u studentů se sluchovým postižením5. Příprava méně náročných testů ke zkoušce z polského
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Vyhláška Ministerstva pro národní vzdělávání a sport ze 17. listopadu 2010 o podmínkách poskytování
vzdělávání, výuky a péče pro děti se zdravotním postižením, sociálně nepřizpůsobivé a děti v předškolních
zařízeních, školách v běžných nebo integrovaných třídách
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Toto téma je šířeji diskutováno autorem Grzegorzem Szumskim v textu: Integracyjne kształcenie
niepełnosprawnych, vyd. Wydawnictwo Naukowe PWN v roce 2009.
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Vyhláška Ministerstva pro národní vzdělávání a sport z 12. února 2001 o ověřování potřeby vytvoření
speciálních vzdělávacích podmínek nebo individuálního učebního přístupu k dětem stejně jako o určování
potřeby podpořit raný vývoj dítěte a o detailních pravidlech indikace speciálního vzdělávání a individuálního
učebního přístupu u dětí předškolního a mladšího školního věku (ve znění vyhlášky Ministerstva pro národní
vzdělávání a sport z 29. ledna 2003)
4
Citováno z dodatku č. 1 vyhlášky Ministerstva pro národní vzdělávání a sport z 29. ledna 2003 (čl. 192)
5
Tento návrh byl formulován v rámci projevu předsedy centrální zkušební komise z 31. srpna 2011 o způsobech
modifikace podmínek maturitní zkoušky ve školním roce 2011/2012 vzhledem k potřebám studentů se
zdravotním postižením, sociálně nepřizpůsobivých a náchylných k sociálnímu nepřizpůsobení
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jazyka pro neslyšící studenty není však důkazem rovného zacházení a nijak nepřispívá ke
kvalitnímu vzdělání jako je například osvojení si polského znakového jazyka6.
Integrovaným vzděláváním prošla také celá řada jiných evropských zemí. Tento koncept si
však vysloužil silnou kritiku, jelikož některá opatření byla mířena pouze na žáky a studenty se
zdravotním postižením.7 V integrovaných třídách byl například velmi často zaznamenán
pokles obecné úrovně vzdělávání, což bylo chybně spojováno s přítomností žáků s postižením
ve výuce. Důvodem této změny byla však spíše chybějící nebo nedostatečná pedagogická
asistence a podpora pro žáky se zdravotním postižením, která by umožnily udržet jednotnou
úroveň a tempo učebního procesu. Za nedostatečné lze také považovat vzdělávání pedagogů
pro práci s dětmi a adolescenty se zdravotním postižením8.
Myšlenka integrace se začala podobně objevovat v oblasti kultury, charity a sportu.
Nicméně způsob, jakým bylo postižení v těchto oblastech prezentováno, nebylo příliš šťastné.
Majoritní společnost spíše odrazovalo od účasti na kulturních, charitativních a sportovních
akcích. Postupem času se těchto událostí začali účastnit výlučně lidé s postižením a jejich
blízcí, což mělo zcela opačný následek – segregaci místo integrace. Navíc glorifikace
postižení nevede k přirozené integraci, působí spíše opačně. Postižení by ve společnosti
nemělo vyčnívat v pozitivním ani negativním slova smyslu. Jde o zcela přirozený fenomén, se
kterým se můžeme v průběhu života setkat. Integrační snahy se mohou svou podstatou jevit
jako pokrokové, ale opak je často pravdou.
Vedle integrace a segregace se začal objevovat pojem sociální model9 vnímání
postižení, jehož principy jsou také obsaženy v Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním
6

Výsledky výzkumu, který byl proveden na Univerzitě ve Varšavě (Fakultě polských studií) a prezentované na
konferenci ve Varšavě 26. června 2008, jednoznačně prokázaly, že úroveň maturitní zkoušky je považována za
velmi nízkou. Texty pro neslyšící studenty nejsou zaměřeny na vlastní odborné téma, ale na méně složitý jev.
Zkouška neprověřuje schopnost studentů interpretovat předložený text a nepoužívá odbornou terminologii. U
psaných textů je neslyšící student povinen citovat pouze jeden zdroj, zatímco ostatní studenti musí citovat
minimálně tři. Citovaný zdroj se musí týkat hlavního tématu práce. Není možné si vybírat z poezie ani dramatu.
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Zavádění prvků speciálního školství do běžných škol bylo chybou, kterou přinesla integrace (...) V zemích, kde
se tato tendence projevila ve velké míře, dochází k nadužívání speciálních podpůrných mechanismů, což můze
žáky poškozovat (G. Szumski 2009, str. 24).
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Více o nevýhodách integrace lze nalézt v rozhovoru Agaty Stawska se Simoni Symeonidou z Kyperské
university v Nicosia, viz Inkluzívní vzdělávání jako výzva pro sociální model [in:] I. Białek, M. Bylica, D.
Nowak-Adamczyk, M. Perdeus (ed.) “Bulletin Střediska podpůrných služeb pro studenty se zdravotním
postižením Jagelonské univerzity, č. 4/2011, str. 22. V elektronické podobě je publikace dostupná na:
ww.bon.uj.edu.pl/publikacje/biuletyn-bon-uj.
9

Sociální model vnímání postižení zdůrazňuje skutečnost, že postižení je výsledek interakce mezi osobou s
postižením a jeho/jejím prostředím. To znamená, že zdrojem postižení je okolnost vně člověka, kotvená ve
společenských podmínkách. Sociální model klade důraz na zmocňování člověka se zdravotním postižením. V
odborné literatuře je sociální model chápán jako protiklad modelu medicínskému, který pojímá postižení jako
osobní tragédii. Medicínský pohled znemožňuje žít lidem s postižením jako běžným členům společnosti. Osoby
se zdravotním postižením jsou předmětem odborného zájmu, což je ve vší podstatě vylučuje ze společnosti. Není
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postižením10. Pro účely tohoto článku je nejvýznamnější článek 24 úmluvy, který ošetřuje
vzdělávání osob se zdravotním postižením. Podle něj mají být osoby se zdravotním
postižením vzdělávány v hlavním vzdělávacím proudu spolu se členy majoritní společnosti
(T. Loreman, J. Deppeler, D. Harvey, 2005), nikoli odděleně v systému speciálního školství
(D. Kerzner Lipsky, A. Gartner, 1999). To ovšem předpokládá dokonalou připravenost
systému všeobecného vzdělávání. Sociální model pojetí postižení, který je postaven na
principech inkluzívního vzdělávání a maximální účasti osob s postižením ve společnosti, je
základem moderního státu, který vytváří rovné příležitosti pro všechny své občany. Jinými
slovy řečeno, inkluzívní společnost je společnost, která je schopna zohlednit odlišné potřeby
svých minoritních uskupení. Jednou z nejpočetnějších menšin je s 10% zastoupením
populace osob se zdravotním postižením.
Jako názorný příklad může sloužit moderní veřejná budova, jejíž design by měl
zohledňovat potřeby všech případných uživatelů. Těmi mohou být senioři, matky s dětmi
stejně jako osoby se zdravotním postižením. Tito lidé přicházejí do budovy nejen jako
odběratelé služeb (zákazníci), ale mohou sami vystupovat v roli poskytovatelů těchto služeb
(prodávajících). Opět příkladem může být posluchárna vybavená upravenými sedadly pro
studenty se zdravotním postižením, nicméně vzhledem k nepřístupnosti podia v popředí
nepočítá s tím, že vyučujícím by mohla být osoba se zdravotním postižením. Schody, které
k pódiu vedou, mohou být symbolem nadřazeného postavení učitele nad studentem a také
názorně ilustrují vztah mezi lidmi s postižením a bez něj. Schody mohou být navíc chápány
jako dělící čára mezi integrujícím/segregačním a sociálním modelem pojetí postižení. Je
zřejmé, že ve skutečnosti jde o psychologickou bariéru. Jako úspěch lze v současné chvíli
vnímat už jen to, že osoba se zdravotním postižením má možnost navštěvovat přednášky a
univerzitně se vzdělávat. Zatím se však nepočítá s postiženým člověkem v roli vzdělavatele.
Dojde-li v tomto směru ke změně, překonají se tak i veškeré fyzické a psychologické bariéry.
Sociální model vnímání postižení tak najde uplatnění v celé řadě oblastí života společnosti.

věnována pozornost – tak, jak je tomu v sociálním modelu, změnám podmínek prostředí, ve kterém lidé
s postižením žijí. (C. Barnes, G. Mercer, T. Shakespeare, 2010; výukové materiály pro akademické pracovníky
zpracované týmem evropského projektu DARE: www.DareProject.eu).
10
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením z 13. prosince 2006, podepsaná Polskem 30. března 2007 a
dosud neratifikovaná.
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Projektování budovy, která bude zohledňovat potřeby všech svých uživatelů, může
sloužit jako metafora přípravy systému vzdělávání a podpůrných služeb, který bude přístupný
pro studenty a jejich učitele11.
Koncepce integrovaného vzdělávacího systému, jehož začátky se datují do 80. let 20.
století12, nesplnila svůj plánovaný účel. Hlavní vzdělávací proud nebyl na tyto změny
připraven a integrativní snahy vedly spíše k segregaci. Vliv měl i nedostatek informací o
zdravotním postižení. Úroveň vzdělání se postupně snižovala, jelikož učitelé nevěděli, jak
žáky a studenty s postižením správně vyučovat. Rodiče dětí bez postižení nechtěli, aby jejich
děti navštěvovaly třídu/školu společně s dětmi s postižením. Nikdo jim totiž nevysvětlil, že
společným vzděláváním mohou jejich děti více získat než ztratit – naučit se tolik cenné
empatii a toleranci. Vše, co se nepodařilo vytvořit v rámci integrovaného vzdělávání, by tak
mělo být úspěšně realizováno v systému inkluzivního vzdělávání.
V první řadě ti, kteří koncepce inkluzivního vzdělávání vytvářejí, musejí být detailně
informováni o zdravotním postižení a odborných podpůrných službách. Nestačí se pouze
podepsat pod návrh vytvoření nového systému. Cíle, na jejichž uskutečnění mají být finanční
prostředky vynaloženy, musí být sociálně užitečné a realizovatelné. Nemělo by docházet k
neúčelnému využívání prostředků byť i v souladu se stanovenými prioritami. Pracovníci na
nižších pozicích by rovněž měli být seznámeni se stanovenými cíli, přestože klíčovými
pracovníky jsou sami učitelé. Ti ale tvrdí, že nejsou připraveni učit děti s postižením spolu
s ostatními dětmi a mají pravdu. Snaha integrovat děti do běžných škol není pak většinou
úspěšná a děti se vrací zpátky do škol speciálních. Tvůrci koncepcí integrovaného vzdělávání
tento problém ignorují a vrací se zpátky k principům segregace. Tato skutečnost staví Polsko
proti evropskému směřování a ustanovením obsažených v článku 24 úmluvy. Systém
inkluzívního vzdělávání by bylo možné vybudovat na chybách, ke kterým došlo při zavádění
principů integrace. Výsledkem by byl systém vzdělávání postavený na silných základech.
Znovu se tak vracíme k tématu psychologických bariér, které podstatně ztěžují život
lidem se zdravotním postižením. Je nutné se jich okamžitě a jednou pro vždy zbavit a vytvořit
tak funkční systém vzdělávání.
Příprava koncepce systému inkluzívního vzdělávání vyžaduje patřičné know-how a
porozumění cíli, kterého má být dosaženo. Měly by také být přesně vymezeny skupiny
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V inkluzivní filozofii vzdělávání nese hlavní zodpovědnost za výuku žáků a studentů se zdravotním
postižením vyučující. Jejich příprava na výuku je integrální součástí univerzitního kurikula (G. L. Porter 1997).
12
První integrovaná vzdělávací skupina v mateřské škole byla založena v roce 1989 ve Varšavě
(www.szkolnictwo.pl)
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pracovníků, kteří se musí pro praxi inkluzívního vzdělávání proškolit. Jde o pracovníky na
manažerských pozicích, administrativní pracovníky stejně jako učitele. Další krok spočívá
v přípravě rozpočtu, jehož výše bude opodstatněná a umožní naplnění stanoveného cíle.
Posledním krokem je praktická realizace tohoto ambiciózního projektu. Všechny úkoly
související s přípravou systému inkluzivního vzdělávání musí být dobře časově rozvrženy.
Systém musí být vybudován bez jakýchkoli fyzických či psychologických bariér. Vytvoření
systému inkluzivního vzdělávání není cílem ani romantickým ani nereálným. Podobně
očekáváme, že veřejné budovy budou v Polsku již od počátku projektovány jako
bezbariérové, nemluvě o bariérách jako jsou schody vedoucí k pódiu v přednáškové místnosti
(viz výše). Vše je jen otázka kvalitního projektu, který připraví architekti obeznámení
s rozličnými potřebami uživatelů těchto budov.
Podaří-li se nám přesvědčit tvůrce systémů inkluzivního vzdělávání, společně vytvořit
jeho efektivní koncepci a najít pro tento projekt vhodné partnery, musí být koncepce
vzdělávání jednoznačně úspěšnější než neodborné zavádění integrace do systému vzdělávání.
Bude-li tento systém úspěšný, stane se běžnou součástí společnosti a získá si na svoji stranu
další příznivce. Formování společnosti zítřka13 by mělo vést přes vzdělávání. Potřebujeme
proto strukturu vzdělání s neobyčejně pevnými základy.
Ireneusz Białek,
Dagmara Nowak-Adamczyk
Středisko služeb pro studenty se zdravotním postižením
Jagellonská univerzita
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