
Reakce MŠMT na otevřený dopis ASP ČR 

 

Vážená Asociace speciálních pedagogů ČR, z.s., 

 
obdrželi jsme váš alarmistický otevřený dopis, z čehož se ostatně stává jakási tradice. V 
naší reakci se nebudeme detailněji věnovat zřejmým faulům (např. obviňování nejužšího 
vedení MŠMT z nezodpovědnosti) a nesmyslným požadavkům jako je například 
představa, že je nezbytné se před přijetím jakékoliv novely ptát na názor každého učitele 
a „jednoho každého z oněch začleněných [dětí]“. Pouze konstatujeme, že podobná 
rétorika nesvědčí o snaze o otevřenou, konstruktivní komunikaci, a potažmo o snaze 
něčemu pomoci. Podrobnější rozbor si však zaslouží vašich pět „konstatování“. 

 
V úvodním bodě 1. píšete, že se rychle prohlubuje deficit personálního zajištění 
vzdělávání ve veřejném školství (nedostatek učitelů s potřebnou kvalifikací v oborech 
pedagogiky i speciální pedagogiky), a proto není možné pro inkluzivní vzdělání na drtivé 
většině škol vytvořit náležité personální podmínky. Pokud tím chcete říci, že se společné 
vzdělávání nemá zavádět jen proto, že není dostatek kvalifikovaných učitelů, je to stejné, 
jako kdybyste tvrdili, že se nemá léčit, protože je nedostatek lékařů (jak rutinně 
upozorňuje ministerstvo zdravotnictví). Jinými slovy, deficit personálního zajištění ve 
veřejném školství je třeba řešit, ale nelze přitom rezignovat na podporu těch, pro které 
veřejné školství existuje, dětí, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Je 
smutné, že je třeba toto připomínat zrovna zástupcům ASP ČR. 

 
V bodě 2. dále tvrdíte, že se na společné vzdělávání vynakládají nepřiměřené prostředky, 
což podle vás nevede k dosažení očekávaných výstupů a je to dlouhodobě 
„neufinacovatelné“. Zde v první řadě není jasné, na čem zakládáte své tvrzení, že 
nastavený systém podpůrných opatření nevede k dosažení očekávaných výstupů. Novela 
zákona je v platnosti pouhý rok a vy prostě a jednoduše nemůžete mít k dispozici žádná 
data, která by umožňovala hodnotit její výstupy. Dojmologii praktikujete i ohledně 
ufinancovatelnosti společného vzdělávání, protože ani tu nelze za jeden rok posoudit, 
nemluvě o tom, že každý ministr má řadu nástrojů, jak výdaje korigovat. 

 
V bodě 3. uvádíte, že se stále více rozevírají nůžky mezi školstvím "elitním" (víceletá 
gymnázia) a "ostatním" (veřejné základní školy), přičemž podle vás se víceletých 
gymnázií inkluze netýká. Z toho je patrné, že toho moc nevíte o fungování víceletých 
gymnázií, protože řada z nich již dávno společné vzdělávání praktikuje. I kdyby však 
nakrásně platilo vaše tvrzení a inkluze se jich netýkala, byl by to naopak argument pro 



společné vzdělávání a financování podpůrných opatření, jelikož ta by vyrovnávala 
nerovnosti dané sociálním původem, na které poukazujete. Sami tak zpochybňujete 
vlastní tezi. Samozřejmě, opět zcela nepodložené je vaše tvrzení, že v důsledku zavedení 
podpory společného vzdělávání rostou počty žáků neúspěšných. Nic takového nelze 
konstatovat po roce a bez odpovídajících statistik. 

 
Vaše další tvrzení (bod 4.), že lze registrovat strmý pokles úrovně vzdělávání žáků se 
zdravotním postižením, se ani nesnažíte podložit nějakými daty. Místo toho nabízíte 
jakousi pseudokritiku fungování společného vzdělávání postavenou jen a pouze na 
vašich předsudcích a odporu k samotné myšlence, že by se děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami měly vzdělávat v běžných školách. 
Svou hlubokou neznalost tentokrát ohledně fungování vysokého školství prokazujete v 
bodě 5., kdy dáváte zavedení společného vzdělávání do souvislosti s průběžným 
poklesem kvality pregraduálního vzdělávání na pedagogických fakultách. Vzhledem k 
setrvačnosti akreditačních procesů prostě není možné, aby nedávné přijetí novely 
školského zákona ovlivnilo náplň oboru učitelství. Je však výmluvné, že zmíněný pokles 
kvality vyvozujete pouze ze stavu jednoho, vámi preferovaného oboru, speciální 
pedagogiky, nemluvě o tom, že se pasujete do role arbitra jeho kvality. 

 
Lze tedy konstatovat, že ani jedna z vašich tezí není korektně vyargumentovaná a 
podložená relevantními daty. Jinými slovy, vaše výhrady jsou čistě ideologické povahy, 
což je obzvlášť pikantní ve světle toho, že z ideologičnosti obviňujete ty, kdo prosadili 
myšlenku společného vzdělávání do školského zákona, mimo jiné tedy i poslance, 
senátory a pana prezidenta. Vaše ideologické předsudky podtrhává démonizace 
neziskového sektoru a unavená figura všech ideologů ve vzdělávání – Jen my víme, co je 
pro děti a žáky to nejlepší. Navíc se vlamujete do otevřených dveří, protože MŠMT 
nedělá nic, co by bylo v rozporu s vaším motem: „Vzdělávejme děti a žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami v běžných školách, pokud je to možné, ve speciálních školách, 
pokud je to nutné.“ Naopak, MŠMT pod vedením Kateřiny Valachové i pod mým vedením 
vždy trvalo na zachování speciálního školství. 

 
MŠMT vítá konstruktivní kritiku, ale váš otevřený dopis tuto povahu bohužel nemá. 
Doufáme, že naše detailní zpětná vazba přispěje k tomu, že budete příště oddělovat 
ideologická východiska od věcných argumentů. 

 
S pozdravem 

 
Stanislav Štech 

ministr školství, mládeže a tělovýchovy  

 


