
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 

 

Zápis z jednání pracovní skupiny – „hraniční děti „ 29.3.2012, Karmelitská 7, budova A, 

zrcadlový sál 

 

Přítomni: viz. prezenční listina 

Omluveni: Mgr. Klára Laurenčíková, Mgr. Iva Tormová 

 

Nový člen – z pedagogické asociace – J.Novák  (ředitel, psycholog PPP, Nový Jičín) 

 

Bernardová 

Sekce speciální pedag. - nikdo nebyl za ně pozván (pozvánka byla předána panu Pilařovy) 

 

 

Definice, způsob, jak děti zařadit nebo dát nějak do zákonu. 

Obsah učiva se nemůže měnit. 

 

Do § 16 se musí dostat tyto hraniční děti. Do kategorie žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Do té doby dokut se to neudělá – bude se stále poškozovat obor. 

 

 

1) Hloubka zásahu do systému 

- inspekce navrhovala – nesmí se zasahovat 

- dnes už je to prý možné 

- každé dva roky se mění 

Kam až můžeme zasahovat my? 

- důslednější překopání paragrafů 

 

2) Oblast aktivity a participace 

- děti tady selhávají 

- specifikovat domény, určení stupně podpory 

 

3) Přehledný systém, který lze vložit do legislativy 

- v rámci vyhlášek 

- definování stupně podpory vzdělávání 

- zde by se dali uchopit hraniční žáci – kdyby byli přímo tyto definice stanovené 

- další diskuze napříč asociace, MŠMT, akademiky, pilotní školy 

 

 

Mgr. M. Gerdová 

Jaký je tedy náš úkol na příště? 

 

– školský zákon změnit nelze 

– novelizaci vyhlášek můžeme 
 

 

Pojdmě se podívat co se dá udělat ve vyhlášce v rámci § 16 

– pracuje se s tou tezí, kde je potřeba ten zásah začít systémově dělat 

– co by se mělo ve vyhlášce objevit! 

 

Hraniční žáci  



- kdo to je? 

- kam nám můžou spadnout? 

 

Jsme skupina, která se tím může zabývat? 

 

Ředitel PPP:  

- organizační opatření: praktické školy, běžné školy 

- problémy přes zajištění asistenta pedagog. 

- speciální třídy, které budou pracovat na zákl. st. nikdo nezruší 

- organizačně se to bude muset řešit 

- inkluze se stává politickou silou 

 

 

Zapotřebí je vydefinovat žáka – název pro žáka – charatk., kdo to ten žák je. 

Sociálně znevýhodněné romy – bylo by fajn, kdyby si na to mohli šáhnout i jiné děti. 

 

Skupinová integrace 

- nezvládají to děti ani ředitelé 

 

Hraniční děti 

- děti, které mají deficity omezeny ve školním výkonu, nedosahují jasná LMP 

- mají špatný výkon ve škole, selhávají 

- selhávají dlouhodobě, špatné rodinné zázemí, poruchy chování, přidružené obtíže –

psychické, snížení rozumových schopností 

 

Úkol: 

1. Je možné na příště přizvat někoho z legislativy? 

2. Zjistit jak inkluze funguje venku – předejít chybám 

 

 

 

Sociální adaptabilitu nemáme jak uchopit 

- Opatření na škole, diagnóza (opatření ve smyslu podhryže ta ve škole mentálního 

nálepkování) 

 

Testy PPP – po roce si děti pamatují testy, zmoudří 

 

PPP – zatajení školní docházky je špatné nemorální (30% odložených děti) 

 

 

Úkoly na příští setkání: 

1. Má smysl, abychom dál pokračovali? 

2. Ověřit možnosti změn v ŠZ § 16 

3. Přizvat někoho z legislat. 

4. § 16: - rozdělit sociálně znevýhodněné a děti s mentální retardací (opustit systém 

diagnostikování) 

5. Pozvat pana Martina 

6. Projekt RAMS 

7. Zjistit v jaké fázi je (projekt r. 2006/07 – plán hlavních úkolů, na starosti Kupcová, Zelen) 

8. Zajistit 1 – 2 do roka setkání ředitelů (SPC, PPP) na MŠMT – informační schůzka 
 


