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Britská pedagogická veřejnost je roz-
hořčena. Důvodem jsou tragické událos-
ti z posledních let, které se odehrály na 
půdě vzdělávacích institucí. Masová 
vražda dětí ve skotském městečku Dam-
blane podnítila vášnivou diskusi o úrov-
ni bezpečnosti škol Té předcházela vraž-
da ředitele katolické školy v Londýně 
Philipa Lawrence na sklonku roku 1995. 
V tomto případě byli pachateli žáci ve 
věku čtrnáct až šestnáct let. V souvislos-
ti s vraždou ředitele katolické školy se 
diskutuje o integraci, a to především o in-
tegraci žáků speciálních škol pro žáky 
s poruchami chováni. Ředitelé škol se 
shoduji na nutnosti naléhat na minister-
stvo školství s žádostí o opětovné finan-
cování speciálních škol. Britská národní 
asociace ředitelů škol se domnívá, že je 
nutné se spolu s politikou „integrace za 
každou cenu" zabývat také otázkou 
ochrany učitelů před verbálními a fyzic-
kými útoky jejich žáků. 

S cílem umožnit zdravotně postiženým 
a sociálně narušeným dětem docházku do 
tradiční školy uzavřely od roku 1987 pří-
slušné úřady 283 speciálních škol Podle 
generálního sekretáře Národní asociace 
ředitelů škol Nigela de Gruchy se integra-
ce osvědčila u dětí s tělesným postižením. 

protože k ní byly školy patřičně připrave-
né. Školy si však neví rady s dětmi vážně 
sociálně narušenými. 

Podle Asociace způsobilo uzavřeni spe-
ciálních škol pohromu ve vzdělávacím 
systému. Také statisticky přešla nekázeň 
v násilí a věk pachatelů se snížil. Škola 
sice stále má právo žáka vy loučit, ale nemá 
ho kam poslat. Učitel pak tráví s tímto 
žákem neúměrné dlouhý čas. Národní aso-
ciace ředitelů škol je přesvědčena, že škola 
má především vzdělávací úlohu, a není 
proto sociální institucí. 

Podle Asociace ředitelů škol to byly 
především finanční důvody, které zapří-
činily uzavření speciálních škol. Učitelé 
zůstali stranou, aby si s problémem pora-
dili sami. Dalším důvodem uzavření spe-
ciálních škol byla intenzivní snaha rodičů 
dítě za každou cenu udržet v běžné škole 
i přes to, že to není vždy ku prospěchu 
samotného dítěte. 

Asociace se domnívá, že řešení tohoto 
problému nespočívá v další podpoře po-
litiky kompletní (integrované) školy „za 
každou cenu". Důležité je podle ní přistu-
povat ke speciálním školám jako k sou-
části vzdělávacího systému a již ne jako 
ke způsobu potrestání žáka, jak se na spe-
ciální školu v současné době pohlíží 


