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Dovolte, abych vás seznámil se 
zkušenostmi prvých tři pololetí existen-
ce speciálních tříd pro mcntálnč postiže-
né při Masarykové základni škole v Krup-
ce - Bohosudově Tyto třidy vznikly v mi-
nulém školním roce jako součást projek-
tu zrněný speciálního školství v teplic-
kém okrese Speciálních tříd tohoto typu 
vzniklo k I září 1991 na třech základ-
ních školách uvedeného okresu celkem 
devět. V letošním školním roce se jejich 
poěet zvýšil na 14. Důvody jejich vzniku 
býly dva, každý z nich však v sobě zahr-
nuje řadu dilčich aspektů 

První důvod spočíval v nutnosti zmen-
šit neúměrně velkou ZvŠ v Teplicích (25 
tříd), druhý, ještě důležitější, dát vznik-
nout novému typu vzdělávání mentálně 
postižených žáků. To by mělo podle na-
šeho názoru probíhat daleko těsněji spjaté 
s hlavním proudem základního vzdělá-
ni, pokud možno v místě bydliště. 

V minulém školním roce tedy vznikly 
na naši škole tři třidy sdružující žáky pr-
vých šesti ročníků ZvŠ, kteří do té doby 
dojížděli do Teplic. Na počátku tohoto 
školního roku byly otevřeny další tři tři-
dy, takže celkem naši školu navštěvuji 
žáci sedmi ročníků. V příštím školním 
roce by měl přibýt ještě ročník osmý, po-
stupem žáků sedmého ročníku. Kromě 

žáků. kteří jaksi přirozené přestoupili na 
naši školu z teplické ZvŠ, což odstranilo 
jejich dojíždění, navštěvuji naši školu 
žáci, jejichž rodiče se bránili přes dopo-
ručeni pedagogicko-psychologické po-
radny zařazeni svých dětí do ZvŠ. Tato 
nechuť vyplývala částečně z určité pejo-
rativnosti názvu této školy, zčásti pro ob-
jektivní skutečnost, obrážející velkou 
koncentraci výchovně problémových 
žáků převážně romského původu Další 
skupinou žáků, jejichž potřebu speciál-
ního vzděláváni jsme takto mohli uspo-
kojit, byly děti z dětského domova jehož 
předškolní část má charakter ZvMŠ 
Můžeme teď spolu s ředitelstvím dětské-
ho domova řešit zejména situaci souro-
zencckých dvojic či skupin, ale vytvořilo 
se i přirozenější prostředí pro mentálně 
postižené déti s nařízenou ústavní výcho-
vou než může poskytnout internátní ZvŠ. 

Jak se tedy projevuje integrace men-
tálně postižených žáků (nebo raději žáků, 
kteří by za normálních okolností chodili 
na ZvŠ) v naší škole; jde vůbec o inte-
graci? (Takto je nám otázka někdy po-
kládána). Tedy v prvé řadě, déti chodí 
do školy v místě bydliště, bylo odstraně-
no jejich dojížděni do Teplic. Tento ar-
gument získává na váze zejména nyní, 
kdy se omezují autobusové spoje , čímž 
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se dojížděni stává stále svízelnějším. do bu-
doucna se dá navíc očekávat zdraženi 
žákovského jízdného, což může v mnoha 
rodinách komplikovat situaci Nejde však 
zdaleka jen o technickou stránku dojíždě-
ni Potvrdil se předpoklad, že žáci speciál-
ních tříd nejsou v prostředí obce zdaleka 
tak anonymní jako v Teplicích a snížila se 
výrazné jejich absence Se Školní docház-
kou v místě bydliStě se výrazně zkvalitnil 
kontakt se sociálním referátem městského 
úřadu. Na mimořádné chováni dítěte či 
jeho ncjbližSiho okolí lze reagovat okamži-
tě Podobná situace je i v kontaktu s poli-
cii. Škola jc v působnosti stejného obvod-
ního odděleni jako bydliště žáků a s nej-
větSi pravděpodobností i misto jejich pří-
padné přestupkové či trestné činnosti Tyto 
kontakty byly navázány v průběhu uply-
nulého období několikrát. 

Potvrdilo se i předpokládané zlcpSeni 
kontaktu s rodiči Pravidelný kontakt lze 
navazovat zejména s rodiči ncjmladSich 
žáků, které si některé matky po vyučování 
vyzvedávají. Pro kontakt s rodinou má vý-
znam i reálnější možnost učitelů či vedeni 
školy navštívit v akutních případech rodi-
če a situaci řešit. Je to forma vcelku běžně 
našimi pedagogy využívaná. Je ovScm 
pravda že škola je pro rodiče "vice po ruce" 
i v případě negativních reakci, které se 
u rodičů sociálního složeni u nás běžného, 
neobejdou bez neadekvátních výstupů. 

Řekl bych, že v těchto pohledech jde 
o určitou integraci do obce. Tento aspekt 
nabývá na významu zejména v dnešni 
době, kdy otázka soužiti s romským etnikem 

se právě na severu Čech stává velmi ožeha-
vou Jestli může něco situaci pomoci, je to 
vzdělání Romů a zde mohou naše třidy se-
hrát bez nadsázky nezastupitelnou roli 

Druhý okruh se týká již opravdové inte-
grace v rámci školy Působeni speciálních 
tříd na žáky i na jejich okolí potvrdilo naše 
předpoklady Ke kontaktu dochází při běž-
ném pobytu na chodbách, ve školní druži-
ně, při ccloškolnich akcích (akademie), při 
plaveckém a lyžařském výcviku. Naposle-
dy jmenované aktivity vybízejí k integraci 
i z dalšího dův odu. Současným trendem jc 
zainteresovat do těchto činnosti finančně 
i rodinu. Je to tendence, které se jen těžko 
vyhneme a pouze část našich žáků žije ob-
jektivně v tak špatných sociálních podmín-
kách, že tyto náklady budou hrazeny z ji-
ných zdrojů. Společné organizování těch-
to výcviků se žáky ZŠ nám umožňuje po-
skytnout tuto činnost i části žáků třídy, je-
jichž rodiče jsme o užitečnosti takové in-
vestice přesvědčili. Ti pak jsou ncjhorli-
vějšimi propagátory oné činnosti a sami 
získávají další spolužáky. V letošním roce 
takto vypadal zejména lyžařský výcvik. 

Výraznou oblasti integračních úspěchů 
jsou školy v přírodě, při nichž speciální 
třídy zásadné nekumulujeme, ale naopak 
kombinujeme se třídami ZŠ. Výjezdy spe-
ciálních tříd do školy v přírodě se usku-
tečnily prozatím čtyři, vždv v kombinaci 
se třídami ZŠ. Po počátečním odstupu 
došlo vždy v průběhu pobytu k prolnutí 
kolektivů, které se přeneslo i do dalšího 
školního života. Pobyt působil velmi dob-
ře také na vztah učitelů ZŠ k dětem ze 



speciálních tříd Bohužel nastalá ekono-
mická situace výjezdy omezuje a tím po-
stihuje i tuto formu integrace 

Úspěchy se dostavily i ve vyučováni ně-
kterých předmětů učiteli ZŠ Vyučována 
je touto formou hudební a výtvarná výcho-
va a pracovní vyučováni. Po počátečních 
obavách zkušení učitelé ZŠ potvrdili, že 
v této práci našli smysl a jejich hodiny a 
zájem žáků to potvrzovaly V tomto škol-
ním roce jsme vyzkoušeli i další organi-
zační formu a tím i další stupeň integrace 
Při výuce tělesné výchovy ve vyšších roč-
nicích přistupujeme k zařazováni žáků spe-
ciálních tříd do skupin žáků ZŠ. Jc to dáno 
nerovnoměrným zastoupením chlapců a 
divek ve třídách a nemožnosti vytváření 
skupin podle pohlaví. Integrace jc tu tak tro-
chu vedlejšim produktem, ale neni o nic méně 
účinná. 

Velmi pozitivně lze hodnotit kontakty 
učitelů běžných a speciálních třid, na 
škole se vytváří určité speciálně pedago-
gické povědomí, které má význam pro vý-
chovnou činnost celé školy. V prvém 
období po zahájeni práce školy (výhodou 
snad bylo, že speciální třidy vznikly zá-
roveň s nově zahájeným provozem samo-
statné budovy I. stupně, na druhý stupeň 
pak již po roce přešly jaksi automaticky) 
snad bylo lze sledovat určitou hranici 
mezi kolektivem pedagogů "speciálních" 
a "normálních", dnes mohu zodpovědně 
říci, že tato hranice zanikla a pokud ně-
jaké hranice ve sboru vedou, vedou jinu-
dy, stejné jako na jiných školách. 

Velkým problémem, který se začíná vý-

razně projevovat, jc malá kapacita našich 
třid pro krupskou aglomeraci (město má 
asi 14 000 obyvatel, velké procento rom-
ské populacc. přítomnost dětského domo-
va). Situace došla tak daleko, že v sou-

_ časné době máme v 1. a 2. ročníku po dvou 
paralelkách Podle našeho názoru je tře- • 
ba vytvořit speciální třídy na dalši krup-
ské škole, aby nedošlo k přílišnému sou-
středěni těchto děti v jednom zařízeni, což 
by mohlo vést kc změně celkové atmosfé-
ry školy. S tímto problémem souvisí pro-
blém dalši, co s dětmi, které nestačí na 
osnovy ZvŠ Jedna třída pomocné školy 
jc na ZvŠ v okresním městě, tam jsou i dvě 
třidy soukromé pomocné školy. A dostá-
\ amc.se na začátek, k potížím s dojíždě-
ním zejména u déti pramálo samostat-
ných. navic s výše popsaným sociálním 
zázemim. V dalši fázi uskutečňování na-
šeho projektu by bylo realizovatelné, aby 
byla vytvořena speciální třida pro men-
tálně postižené žáky. vyučované podle os-
nov pomocné školy, kteři by byli integro-
váni podle stejných zásad, jako žáci sou-
časných speciálních tříd. To jc však zále-
žitost nejen dobré vůle a legislativy, ale 
zejména financí a dostatku speciálních 
pedagogů. 

Závěrem lze říci, že působeni speciál-
ních tříd pro mentálně postižené se nám 
jeví jako plnohodnotný alternativní způ-
sob výchovy a vzdělávání mentálně po-
stižených žáků, který přináší řadu klad-
ných prvků právě v oblasti integrace a náš 
pracovní kolektiv jej může doporučit 
k realizaci na dalších školách. 


