
Jak dál v integraci 

JSOU PENÍZE NA POSTIŽENÉ DĚTI 
INTEGROVANÉ V BĚŽNÝCH ŠKOLÁCH? 

Bohumil Stejskal 

Velmi často se v praxi setkáváme 
s názorem, že integrované výchově posti-
žených děti v běžných školách bude brá-
nit především nedostatek finančních pro-
středků. S určitou závistí čtou naši učitelé 
v odborných článcích ze zahraničí o tom, 
jak za postiženým dítětem dochází do běž-
né školy speciální pedagog, který se mu 
věnuje nad rámec vyučováni, jak v určité 
fázi rozvrhu dne nastupuje ke třídě ještě 
další učitel - odborník, který pracuje se 
skupinou postižených dětí, jak se např. 
dítěti s poruchou řeči věnuje v několika 
hodinách týdně navíc logopéd apod. Ná-
sleduje zpravidla povzdech: "To my si 
v naší ekonomicky chudé zemi nemůže-
me dovolit." Jde však o omyl. 1 když naše 
školství nemůže hýřit prostředky, rozpo-
čet školství s postiženými dětmi počítá. 
Významným ekonomickým faktorem ve 
státní dotaci na žáka je příplatek za zdra-
votní postižení, a to diferencovaný podle 
druhu a stupně postižení, který obdrží ta 
škola, na níž bude postižený žák vyučo-
ván. 

Pro snazší pochopení hospodařeni s pro-
středky státní dotace uvedeme příklad: 

Státní dotace na žáka se vytváří na zá-
kladě principu skládání prostředků. Kaž-
dý druh školy dostává na každého žáka 
prostředky ve výši normativu, který je sta-
noven na základě vždy loňských přepoč-

tených výdajů příslušného druhu školy 
a skutečného stavu rozpočtu pro součas-
ný školní rok. Další prostředky pak škola 
získává skládáním normativů a v případě 
zdravotně postižených žáků i získáním 
příslušného příplatku odpovídajícího jeho 
postižení. Např. v případě žáka se slucho-
vým postižením, který by měl navštěvo-
vat speciální školu, ale byl integrován do 
běžné základní školy, dotaci tvoří (uve-
dená čísla jsou vzata ze skutečných výda-
jů r. 1992): 
normativ žáka zákl. školy 6.946,- Kč 
přípl. za sluch, postižení 31.439,- Kč 
je-li zapsán ve šk. družině 3.132,-Kč 
obědvá-li ve školní jídelně 1.442,- Kč 
státní dotace celkem ročně 42.959,- Kč 

Již z tohoto příkladu vidíme, že ve vý-
sledné částce představuje právě příplatek 
za zdravotní postižení výrazný podíl. 

Kdo má na tento příplatek právo a k če-
mu má sloužit? 

Přesně o tom hovoří Pokyn MŠMT ČR 
ěj. 21 270/93-24 k zabezpečení péče o in-
tegrované děti. V něm se praví, že vyká-
zat jako zdravotně postiženého žáka je 
možné jen toho, jehož míra zdravotního 
postižení ho opravňuje k navštěvování 
speciální školy. Diagnostikovat stupeň 
a druh postižení přísluší pouze odborní-
kům, tzn. odbornému lékaři, pedagogicko-



-psychologické poradné a speciálnépeda-
gogickému centru. Jde tedy o takového 
žáka, u néhož jsou podklady pro správní 
řízení o zařazení do speciální školy. Ta-
kový žák se také vykazuje jako zdravotně 
postižený v příslušné části zahajovacího 
výkazu. 

Příplatek za zdravotní pojištění je pod-
le výše uvedeného pokynu určen výhrad-
ně na zabezpečeni odpovídající péče 
o zdravotně postiženého žáka. Tím se ro-
zumí nejen nákup speciálních pomůcek 
a učebnic, ale ve větší míře i mzdové pro-

středky pro dalšího učitele, vyučujícího 
v částečném pracovním úvazku některé-
mu speciálnímu předmětu či činnosti, 
eventuálně pro možnost využít jich tak, 
aby mohl být snížen počet žáků ve třídě. 

Dbejme tedy o to, aby stanovený přípla-
tek na postižení byl skutečně čerpán pro 
potřeby postiženého žáka, jemuž je určen. 

Závěrem je tedy možno dát odpověď na 
otázku v nadpisu článku. Peníze jsou a my 
musíme hlídat, aby "šly" za dítětem, je-
muž patří. 

INTEGRACE MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH 
DĚTÍ V POMOCNÉ TŘÍDĚ PŘI 
ZVLÁŠTNÍ ŠKOLE V MEZIMĚSTÍ 

Zdenka Šándorová 

V Meziměstí (Východočeský kraj, okres 
Náchod) byla k 1. 9. 1992 otevřena při 
zvláštní škole pomocná třída pro děti s 
těžším mentálním postižením. Tímto kro-
kem pedagogové chtěli přispět ve výcho-
vě a vzdělávání postižených dětí k huma-
nizaci a integraci. Většina děti zařazených 
do této třídy, byla rozhodnutím zbavena 
povinnosti vzdělávat se a odsouzena být 
v rodině nebo ústavu. Zřízením pomocné 
třídy pro celou oblast Broumovska tedy 
došlo k humanizaci výchovy, což zname-
ná, že nový sociální systém po sametové 
revoluci začal respektovat lidskou svobo-
du a lidskou důstojnost mentálně postiže-

ného dítěte a nechal ho do značné míry 
rozhodovat o vlastním životě. Zřízení naší 
pomocné třídy proběhlo za těsné spolu-
práce s rodiči postižených dětí. Dalším 
úkolem pomocné třídy byla integrace dětí 
do společnosti zdravé populace. I když 
výchovně vzdělávací proces těchto žáků 
probíhá za speciálně pedagogického ve-
dení, při redukci učiva a výrazné indivi-
dualizaci podle potřeb žáka, přesto je tu 
kontakt s ostatními dětmi velmi těsný, a to 
zejména v mimoškolní činnosti. Školní 
družina, kterou navštěvují jak žáci zvlášt-
ní, tak i pomocné třídy, napomáhá této in-
tegraci opravdu podstatnou měrou. Také 


