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KAM SMĚŘUJÍ INTEGRAČNÍ SNAHY 
VE SPOLKOVÉ ZEMI BERLÍN 

Eva Mrkosová 

S vývojem integrativních forem vyučo-
vání pro postiženou mládež nabyla speci-
ální pedagogika v posledních letech zvý-
šené pozornosti a váhy ze strany veřejnosti 
i ve spolkové zemi Berlín. Na území sjed-
noceného Berlína dochází nejen k vyrov-
nání dvou školských systémů, bývalé NDR 
a Spolkové republiky Německo, ale i ke 
snaze o propojení obecného a speciální-
ho školství. Po období poválečné výstav-
by speciálních škol ve východní i západní 
části města, kdy byly vytvořeny dvě od-
dělené soustavy škol - školy pro postiže-
nou populaci a školy pro intaktní popula-
ci - dochází k fázi flexibility se snahou 
o propojení obou školních soustav. Sou-
časně s touto snahou jsou realizována 
opatření, která vedou k potřebné profila-
ci speciálních škol a k rozšíření možností 
zařazovat do škol také těžce postižené. Po 
pádu berlínské zdi přestal být Berlín ost-
rovem. Stanovení konsenzu na poli výcho-
vy a vzdělávání postižených má základní 
význam pro rozvoj celého školství a pe-
dagogiky. 

Integrační tendence neznamenají, že by 
speciální školy byly opomíjeny. Ve škol-
ním roce 1992/93 navštěvovalo ze 16 000 
žáků se speciálněpedagogickými potřeba-
mi evidovaných v Berlině 14 500 speci-

ální školy. I v současnosti se odhaduje, že 
speciální školy navštěvuje téměř 90 % 
postižených žáků. Existuje však možnost 
pro každé postižené dítě zvolit takovou 
organizační formu vzdělávání, která nej-
lépe odpovídá individuálním potřebám 
a možnostem postiženého dítěte a jeho 
rodiny. Integrativních forem vyučování 
využívají na prvním místě žáci s porucha-
mi učení /Lernbehinderte/, následováni 
jsou žáky řečově postiženými, žáky s po-
ruchou chování a tělesně postiženými. 

Ve více než polovině berlínských zá-
kladních škol jsou prováděna integrativní 
opatření. Z 483 postižených žáků integro-
vaných v roce 1991 na 93 školách vzrostl 
počet postižených žáků v roce 1993/94 na 
1947 integrovaných na 285 základních 
školách běžného typu. 

Pro integrované vzdělávání se dnes ve 
spolkové zemi Berlín, jakož i v celém 
Německu, nabízí podle individuálních 
potřeb postiženého dítěte několik různých 
možností. I lovoří se o "6 nosných pilířích 
integrace", modelových přístupech speci-
ální pedagogiky k řešení integrovaného 
vzdělávání, které se nabízejí postiženým 
dětem k volnému výběru pro jednotlivé 
roky školní docházky nebo pro celou dobu 
jejího trvání. Tyto možnosti, dosud však 



legislativně nepodložené, korigují nedo-
statek školského zákona z roku 1990, kte-
rý dal rodičům postižených dětí právo volit 
formu školního vzdělávání, aniž by však 
současně nabídl, mezi jakými organizač-
ními formami speciálněpedagogické pod-
pory může vzděláni postiženého žáka al-
ternovat. Speciálněpedagogické působe-
ní hraje ve všech alternativách důležitou 
roli, i když ne všude stejného významu 
a důležitosti. 

K organizačním formám 
vzdělávání postižených se řadí: 

1. Vzdělávání postižených žáků ve 
speciálních školách 
Jak již bylo uvedeno speciální školy 

navštěvuje většina postižených dětí. Jsou 
nadále vzdělávací institucí pro těžce po-
stižené žáky, kteří potřebují intenzivní, 
individuální a terapeutickou podporu. 
Speciální školy vykonávají preventivní 
a následnou péči, zahrnují nabídku speci-
álněpedagogických raných intervencí, 
poskytují poradenské, diagnostické a me-
todické služby pro všechny typy škol. Tak 
nabývají speciální školy nového poslání. 
Kromě jedinečné výchovně vzdělávací 
úlohy pro žáky, kteří školu navštěvují, 
přebírají speciální školy rozsáhlé úkoly na 
poli péče o postižené vně školy. 

Speciální školy se vyvíjejí při klesají-
cím počtu svých žáků stále více na orga-
nizační centrály speciální péče při reali-
zaci vlastních úkolů.Speciální školy jsou 

na cestě transformace ve speciální peda-
gogická podpůrná centra. 

Speciální školy plní od r. 1991 nové 
úkoly a stávají se „servisními zařízeními" 
pro postižené. Jejich novým úkolem je 
míněna přeměna speciální školy jako vý-
chovně vzdělávací instituce pro postiže-
né ve speciálněpedagogické centrum, stře-
disko zajištující optimální speciálněpeda-
gogickou podporu také pro jednotlivé po-
stižené děti vně školy. V současnosti se 
stalo 21 speciálních škol ve 14 berlínských 
obvodech /12 škol v západní části, 9 škol 
ve východní části/ speciálněpedagogický-
mi podpůrnými centry /Sonderpädago-
gische Fôrderzentren/. V souvislosti s tím-
to vývojem je konstatováno ve všech spc-
ciálnčpedagogických vzdělávacích for-
mách zlepšení vzdělávacích možností pro-
střednictvím efektivnčjší pomoci postiže-
ným žákům. 

S rozšířeným okruhem úkolů speciál-
ních škol je možno pozorovat proces ak-
ceptace speciálních škol a speciálních pe-
dagogů školami běžného typu. Také diky 
tomu, že se speciální školy přestaly cho-
vat jako nedobytné pevnosti. 

Dokladem systémových změn ve vzdě-
lávání postižených a intaktních žáků je 
také výuka v integrovaných třídách při 
speciálních školách. Jako příklad mohou 
v Berlíně posloužit školy pro děti s poru-
chami učení s integrovanými třídami /Co-
menius-Schule, Paul-Moor-Schule, Peter-
Jordan-Schule/ škola pro zrakově posti-
žené Hermann-Herzog-Schule s třídami 
pro zdravé děti i děti s jiným druhem po-
stižení a další. 



2. Kooperativní školy /Kooperative 
Schulen/ 
Tato organizační forma představuje 

spolupráci mezi speciálními školami 
a školami bčžného typu. Patří ke starší 
formě integrace, v Berlíně realizované od 
roku 1973/74. Nabízí možnosti společ-
ných aktivit postižených a intaktních, 
umožňuje preventivní opatření, aktuální 
dočasnou integraci v jednotlivých vyučo-
vacích předmětech, ale i dlouhodobou in-
tegraci. 

Realizuje se např. ve společných pra-
covních a zájmových skupinách, při spo-
lečných akcích jako jsou výlety, pobyty 
ve škole v přírodě, školní slavnosti, spor-
tovní setkání. Existují ale i společné vyu-
čovací projekty a volitelné kurzy. Koope-
rující formy zahrnují jak život školy tak 
i vyučováni. Princip prostupnosti umož-
ňuje návrat ze speciální školy do školy 
běžného typu. 

3. Integrované třídy /Integrations-
klassen/ 
Zřizují se na školách běžného typu všech 

stupňů a také na speciálních školách. V in-
tegrované třídě je zpravidla zařazeno 1 -
5 postižených dětí různých druhů a stup-
ňů postižení, které vyžadují speciálněpe-
dagogickou podporu různého zaměření 
a frekvence. Nejčastěji jsou v integrova-
ných třídách zařazeni žáci s poruchami 
učení se a chování, žáci s poruchami řeči, 
tělesně postižení, ale i další „children with 
speciál needs" ve smyslu pofylaxe až po 
opatření, která poskytují speciální školy. 

V následujících číslech je patrný vývoj 
této formy integrace ve spolkové zemi 
Berlín. 

1988/89 ... 11 škol běžného typu 
s 105 postiženými 

1989/90 ...33 škol běžného typu 
s 232 postiženými 

1990/91 ...93 škol běžného typu 
s 483 postiženými 

1991/92 ...123 škol bčžného typu 
s 999 postiženými 

1992/93 ...255 škol běžného typu 
s 1437 postiženými 

1993/94 ...285 škol běžného typu 
s 1947 postiženými 

Ve školním roce 1993/94 došlo k vy-
rovnání mezi západní a východní částí 
města co do počtu škol s integrovanými 
třídami. V obou částech jsou na 50 % 
všech základních škol integrované třídy. 

Jak bylo již dříve uvedeno mohou být 
integrované třídy zřizovány také na spe-
ciálních školách. Tato forma společného 
vyučování se v Berlíně realizuje celkem 
pouze na 5 školách, na 3 školách pro žáky 
s poruchami učení a 2 školách pro smys-
lově postižené. Na všech pěti školách však 
narůstá podíl intaktních žáků v jednotli-
vých třídách i při otvírání dalších integro-
vaných ročníků. Žáci v těchto integrova-
ných třídách jsou jako žáci v integrova-
ných třídách na školách běžného typu vy-
učováni podle učebních plánů základních 
škol a obdrží všechny formální náležitos-
ti podle statutu základních škol. 

Model integrovaných tříd při speciál-
ních školách je kladně hodnocen rodiči 



postižených i intaktních žáků. Tato orga-
nizační forma umožňuje individuální pří-
stup speciálních pedagogů ke všem žákům 
intenzivněji než na velkých základních 
školách, kde jsou speciální pedagogové 
často osamělými běžci. Speciální pedago-
gové zde také nacházejí svoji novou 
identitu. V souvislosti s variabilitou těch-
to speciálních Škol se mění i jejich ozna-
čení na základní školy se speciálněpeda-
gogickým těžištěm. Je snaha o legislativ-
ní zakotvení tohoto označení. 

Při přechodu na druhý stupeň základní 
školy nebo do nižších tříd středních škol / 
Realschule, Oberschule/vypadají součas-
né a předpokládané počty postižených 
žáků v integrovaných berlínských třídách 
následovně: 

Školní rok 
1993/94 ...cca 55 postižených žáků 
1994/95 ...cca 50 postižených žáků 
1995/96 ...cca 120 postižených žáků 

4. Systém ambulantních učitelů 
Je cílevědomě a postupně budován 

v posledních třech letech. Ambulantní uči-
tel speciální školy, který část svého peda-
gogického úvazku naplňuje mimo kmeno-
vou školu ('srovnej Mrkosová, E,: Zkuše-
nosti s fenoménem integrace v Sársku. In: 
Speciální pedagogika, 1993/94, č. 4) jej 
věnuje postiženým dětem, které potřebují 
speciálněpedagogickou podporu a zůstá-
vají na běžných školách v místě bydliště. 
Tato forma tzv. .jednotlivé integrace" je 
upřednostňována zejména u smyslově, tě-
lesně a řečově postižených dětí, které jsou 
schopny plnit ve své kmenové škole shod-
né výchovně vzdělávací cíle s intaktními 

spolužáky. Je považována za nevhodnou 
pro mentálně postižené /Lernbehinderte 
a Geistigbehinderte/, které je těžší až ne-
možné vyučovat v určitém ročníku podle 
daných osnov. 

Ambulantní speciálněpedagogická péče 
zahrnuje diagnostiku, poradenství a vlastní 
práci ambulantního učitele s postiženým 
dítětem ve škole. 

Zatímco ve školním roce 1988/89 bylo 
pouze 20,5 pracovních míst pro ambulant-
ní učitele, ve školním roce 1993/94 to bylo 
již 83 pracovních míst pro celý Berlín. 
V rámci tohoto se podařilo zařadit do sys-
tému ambulantní péče také žáky s poru-
chami chování. 

5. Speciálněpedagogické „mikrotří-
dy" (Kleinklasst n) na školách běžné-
ho typu 
Do spcciálnčpedagogických mikrotříd 

jsou zařazováni žáci s poruchami chová-
ní nebo s poruchami řeči, jejichž potřeba 
speciální péče nemůže být uspokojena v ji-
né formě integrace na školách běžného 
typu. Do těchto tříd jsou zařazeni pouze 
na časově omezenou dobu /maximálně 3 
roky/. Cílem je využití speciálněpedago-
gických programů i terapeutických opat-
ření a následné převedení do škol běžné-
ho typu. Děti s poruchami řeči jsou nejpr-
ve přijímány do přípravných tříd a mik-
rotřídu opouštějí nejpozději koncem 
2. ročníku základní školy. 

Děti s poruchou chování mohou být do 
mikrotřídy zařazeny nejdříve po roce do-
cházky do běžné třídy. Jeden rok na po-
zorování je pro toto rozhodnutí považo-
ván za nezbytný. 



V mikrotřídách se vyučuje podle osnov 
základních škol, pro individuální a inten-
zivní podporu žáků jsou vyhrazeny podle 
potřeby další vyučovací hodiny nad rámec 
bčžného týdenního počtu hodin. 

6. Speciálněpedagogické podpůrné 
třídy (Sonderpädagogische For-
derklassen) 
Jsou to třídy, které poskytují žákům více 

času na zvládnutí učební látky. Učební 
plán a osnovy školy běžného typu jsou 
rozloženy do více ročníků. Cílem těchto 
opatření je umožnit postiženým žákům 
shodné absolvování školní docházky a zís-
kání shodného závěrečného vysvědčení 
s intaktní populací. Podpůrné třídy získá-
vají stále větší akceptaci. V současnosti je 
v Berlíně jako podpůrné třídy organizo-
váno 35 tříd, na východní obvody připa-
dá 20 tříd. Jedná se o třídy na školách pro 
tělesně postižené a řečově postižené i jed-
notlivé školy pro žáky s poruchami učení 
a poptávka po nich stále roste. 

Tato forma speciálněpedagogické pod-
pory je pro mnohé postižené s přihlédnu-
tím ke specifice jejich postižení adekvát-
ní možností a alternativou pro integrova-
né vyučování. Umožňuje také např. men-
tálně postiženým získání výučního listu na 
běžném učilišti nebo sluchově postižené-
mu dítěti vykonání maturitní zkoušky na 
běžné střední škole. 

Výše představené základní formy vý-
chovy a vzdělávání postižených dětí ve 
spolkové zemi Berlín doplňuje ještě ná-
sledující speciálněpedagogická infrastruk-
tura. Patří k ní školní pomocníci, jejichž 
činnost umožňuje školní docházku např. 
tělesně postiženým dětem, které dříve pro 
stupeň svého postižení byly osvobozeny 
od povinné školní docházky. Patří k nim 
celodenní provoz na školách pro mentál-
ně postižené, který bere v úvahu potřebu 
intenzivní péče pro tyto děti. 

Dále se sem řadí činnost učitele jako 
doprovodného pedagoga pro přechod žáka 
do zaměstnání. Tito učitelé pomáhají ab-
solventům speciálních škol při startu na 
profesní dráhu, pomáhají svým svěřencům 
získat motivaci a jistotu v nových život-
ních situacích. 

Uvedený přehled poskytuje obraz o in-
tegračních tendencích ve spolkové zemi 
Berlín. 

Záměrem autorky článku bylo seznámit 
čtenáře ve faktech a číslech se stavem vý-
chovy a vzdělávání postižených u našich 
sousedů, a pomoci mu orientovat se v sys-
tému vzdělávacích forem jakož i v užíva-
né terminologii. Situace ve speciálním 
školství, dokumentovaná na situaci v Ber-
líně, je obdobná i v ostatních spolkových 
zemích. V textu byly použity údaje uve-
dené v materiálech z 3. speciálněpedago-
gického fóra, konaného v Berlíně 26. led-
na 1994. 


