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Z diskuse o průběhu školní integrace v SRN 

Integrace postižených dětí mezi zdravou populaci se v poslední době stala 
častým tématem nejen diskusí, ale i názorových střetů mezi speciálními peda-
gogy, rodiči postižených děí, představiteli rodičovských organizací a mezi šir-
ší pedagogickou veřejností. Diskutuje se o smyslu a poslání speciálního škol-
ství, některá stanoviska dokonce zpochybňují i prospěšnost a oprávněnost jeho 
další existence. Nechceme-li se proto dopustit v této oblasti neuvážených kro-
ků, mohlo by být přínosem poznat a zhodnotit současné zahraniční zkušenosti. 

Naši nejbližší západní sousedé (SRN) začali s integrací postižených dětí 
asi před deseti lety. Ve spolkových zemích však stále ještě neexistuje jednotná 
koncepce a patrně se ani nikdo nesnaží ji vytvořit. V jednotlivých spolkových 
zemích neexistuje jednotný přístup, ale odstupňovaný systém různých inte-
gračních koncepcí, částečně stále ještě v experimentálním stádiu. 

V současné době probíhající diskuse spíše potvrzuje tradiční systém speci-
álních škol, který je doplňován novými organizačními formami a modely, 
anebo se modifikuje. Vždy se vychází ze základního požadavku speciální pé-
če pro postižené. Péče se poskytuje podle stupně postižení dítěte tak, aby dítě 
bylo připraveno pro život ve společnosti. 

Na základě dosavadního průběhu integrace lze soudit, že v SRN zřejmě 
nedojde k extrémní situaci, ke zrušení speciálních škol a integrování všech 
postižených do běžných škol. Existuje však celé spektrum variant a doplňků 
speciálních škol - ambulantní způsob péče o postižené, kooperace speciálních 
a běžných škol, integrované třídy v běžné škole a střediska speciální péče. Při-
tom je nutno upozornit také na skutečnost, že pod stejnými pojmy se v jednot-
livých spolkových zemích nerozumí a nesleduje vždy totéž. 

V běžných školách byli a jsou žáci s různými obtížemi, které ve stejné mí-
ře mohly u jiných dětí vést k diagnóze "postižený". Těmto dětem přitom na 
základě uvedených skutečností nikdo nepřiznal zvláštní status a neposkytl jim 
institucionální pomoc. 

V diskusi o integraci jsou většinou preferovány integrované třídy, do nichž 
je zařazeno, podle předchozí diagnózy o individuální speciální péči a na zá-
kladě přidělení hodin speciálního pedagoga, jedno až pět postižených dětí, 
které se učí buď podle běžného učebního plánu třídy nebo podle upraveného 
učebního plánu. Speciální pedagog se věnuje každému postiženému dítěti při-
bližně tři hodiny týdne. Ve všech spolkových zemích jsou již dlouho v činnos-
ti tzv. docházející speciální pedagogové. Tito pedagogové docházejí do běž-
ných škol a věnují se dětem s poruchami učení a chování (jednotlivě i skupi-
nově), aby jim umožnili zůstat v běžné škole. Tato forma se také označuje ja-
ko opatření k integraci postižených. V SRN mimoto také jsou plně organizo-
vané školy pro děti s poruchami učení a chování. 
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Velmi rozšířenou formou integrace je spolupráce mezi speciální a běžnou 
školou. Školy pořádají různé společné akce - slavnosti, sportovní soutěže, vý-
lety apod., při nichž se žáci obou škol vzájemně poznávají, a tím dochází k 
odstraňování předsudků a strachu z postižených. Mnohde probíhá i společná 
výuka některých předmětů, např. hudební a výtvarná výchova. 

Jednoznačným výsledkem všech uvedených integračních opatření je sku-
tečnost, že speciální pedagogové a speciální pedagogika již nejsou omezeni 
pouze na speciální školy. 

Z dosavadních zkušeností a poznatků v SRN vyplývá, že při realizaci inte-
gračních požadavků vznikají problémy především až na druhém stupni škol 
(6. ročník a výše), zatímco v mateřských školách žádné vážnější problémy ne-
vznikají. Bez větších problémů jsou také formy integrovaných tříd na prvním 
stupni základní školy (1. - 5. ročník), kde je respektována "rozdílnost cílů". 

Na základě zhodnocení dosavadního průběhu školní integrace pozastavila 
např. ministryně školství v Sársku školní integraci postižených dětí a mládeže 
na současném stavu. Rozhodnutí je zdůvodněno tím, že mnohá integrační 
opatření nejsou funkční, dále že speciální pedagogové již nechtějí docházet do 
běžných škol a v neposlední řadě tím, že integrace musí umožňovat přede-
vším naději na úspěch postiženého dítěte, což se ve většině případů nestalo. 
Postižené dítě nesplynulo s kolektivem zdravých. Rovněž integraci s rozdílný-
mi cíli výuky na druhém stupni běžné školy hodnotí ministryně školství skep-
ticky a obdobně vidí i integraci dětí s poruchami sluchu. Další postižené děti 
se do integrovaných ani běžných tříd nepřijímají. Snahou ministerstva školství 
je vrátit speciálním školám jejich nezastupitelné místo v systému škol, neboť 
při výchově a vzdělávání postižených dětí vždy měly a stále mají velmi dobré 
výsledky. 

Také v některých dalších spolkových zemích jsou zkušenosti s integrací 
hodnoceny zdrženlivě. V některých se integrace pozastavuje také z finančních 
důvodů (Severní Vestfálsko). 

Závěrem autor článku uvádí, že pro integraci postižených jsou hlavním 
hlediskem humánní, lidské aspekty. Zkušenosti ukazují, že někteří postižení 
se raději učí a žijí odděleně, j iným zase více vyhovuje výuka a výchova inte-
grovaná. Možnost volby mezi několika alternativami výchovy, vzdělávání a 
sociálního začlenění by měla být postiženým dětem poskytnuta na základě dů-
kladného zvážení jejich schopností, potíží, individuálních zvláštností a zájmů. 

Z uvedeného článku a dalších informací je zřejmé, že myšlenka integrace 
postižených do společnosti zdravých představuje velký přínos ve vztahu spo-
lečnosti k postiženým. Integraci však nelze provádět univerzálně, je nutno ji 
chápat jako jeden z možných a snad i perspektivních směrů vývoje péče o po-
stižené. 
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