SERIÁL LN

POKUTY OD ÚŘADŮ:
JAK SE BRÁNIT

M AG A Z Í N PÁT E K + P R O G R A M T V

PIVO, POLITIKA,
ŠABACH

K U R Z PR ÁV N Í
S E B EO B R A N Y
Strana 18

R OZ H OVO R S E S PI S OVATE LE M

NEZÁVISLÝ DENÍK ZALOŽENÝ 1893

PÁTEK 29. LEDNA 2016

CENA 19 Kč | XXIX/24**

Rodiče se bojí tříd
s „jinými“ dětmi

Plánovaná inkluze ve školství naráží na obavy, že postižené či romské děti budou brzdit výuku
MIC H AELA KABÁT O VÁ
PRAHA Nejen kolem známek a chování potomka ve škole. Nedávné
pololetní třídní schůzky se točily
i kolem četných dotazů na jiné,
nové téma – inkluzi. Společné
vzdělávání všech dětí, včetně těch
zdravotně či sociálně znevýhodněných, totiž v českých základních
školách začíná už letos v září.
Rodiče se především ptali na
to, zda „ty jiné děti“ nebudou brzdit výuku.

„Nebojte se, sedí vzadu s asistenty a my se normálně učíme. Říkáme jim igráčci,“ převyprávěl
LN jeden z rodičů, jak učitelka
v nejmenované pražské škole popsala průběh výuky s dětmi, které
mají speciální vzdělávací potřeby.
Redakce jméno školy zná, otec dítěte si však nepřál jeho zveřejnění.
Právě nedostatek kvalitních informací je podle odborníků důvodem, proč se rodiče startu inkluze
obávají. Někteří tak podle nich
mají dokonce dojem, že se v září

Igráčci

necitlivé označení
postižených dětí
vzdělávaných
společně
se zdravými

zásadně promění osazenstvo třídy
a ta bude plná „těch jiných“ dětí.
„V tomto ohledu poněkud selhává ministerstvo školství, tedy
ve schopnosti efektivně reagovat
a vyvracet scestné informace,“

sdělil LN Bob Kartous ze vzdělávací společnosti EDUin. Se začátkem nového školního roku se podle něho ve skutečnosti nic převratného nestane.
„K nemalé části dětí, které už
integrovány jsou, přibude patrně
nepodstatná část těch, jejichž rodiče se rozhodnou školu změnit,“
dodal Kartous.
V klidu ale zatím není ani druhá
strana – tedy rodiče dětí například
s mentálním nebo tělesným handicapem. „Nemůžu bohužel jedno-

značně říct, jestli rodiče mohou
být bez starostí o své děti, pokud
budou v běžných základních školách,“ řekla Zuzana Kaprová, předsedkyně Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí.
Dosavadní komunikační strategie ministerstva pak dle ní na rodiče působí jako „makabrózní příběh“: „Máme strach, jak to bude
vypadat. Nerada bych děti dala
všanc nějakým pokusům, které
by pro ně neměly dopadnout pozitivně.“
Pokračování na straně 2
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Létání dostalo
nová křídla

Příznivé ceny ropy, a tedy
i leteckého paliva zvyšují aerolinkám
zisky. Mohou ale také zpomalit
obnovu letového parku. strana 13
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Smlouvy s Kapschem
prověří policie
Opozice vyzvala ministra dopravy
Dana Ťoka (za ANO), aby společně
hledali řešení budoucnosti výběru
dálničních poplatků. Obává se
zrušení tendru.
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Švédsko zavírá
dveře, polovinu
uprchlíků vrátí

Školy podceňují
homofobii

STOCKHOLM Loni patřilo deseti-

S L OU PEK L N

milionové Švédsko ke státům,
které přijaly na počet obyvatel
nejvíc uprchlíků – 163 tisíc.
Teď ale zařadila tamní vláda
zpátečku. Jak uvedl ministr vnitra Anders Ygeman, má být letos
až 80 tisíc z nich vráceno zpět
do zemí, odkud přišli.
Oznámení vychází z loňských
statistik, podle nichž je skoro
každá druhá žádost o azyl ve
Švédsku neopodstatněná. Kvůli
zvýšené repatriaci běženců si už
dle ministra Ygemana začala vláda pronajímat i charterové lety.
Švédsko je však podle všeho
spolu s Německem, Rakouskem
a Nizozemskem zapojeno do
nejnovějšího plánu, jak vyřešit
uprchlickou krizi. Návrh současného nizozemského předsednictví EU předpokládá, že by byli
běženci vráceni z řeckých ostrovů rovnou do Turecka. Výměnou za to by se evropské státy
zavázaly ročně přijmout 150 tisíc až 250 tisíc migrantů.
sch
Více k tématu na straně 7

Na zanedbanou problematiku šikany
gayů a leseb v Česku poukazují hned
dvě nové vědecké studie. strana 4
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Vysvědčení z budoucnosti.

Někteří školáci včera obdrželi svá pololetní vysvědčení od robota z libereckého science parku iQLandia.
Další taková popularizační centra vyrostla i v jiných českých městech – třeba Techmania v Plzni –, aby vedla děti k zájmu o vědu.
FOTO MAFRA – O. BARTOVSKÝ

Filmová vzpomínka
na úkryt dětí v Dánsku
JUD ITA MATYÁŠO VÁ
TEL AVIV Bílý kostel na návrší, statek na samotě a svou novou dánskou rodinu spatřila dnes 92letá
Olga Aufrechtová poprvé v roce
1939. Tento týden se jí všechny
ty dávné vzpomínky vrátily. Zase
jí bylo patnáct let a dívala se na
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místa v Dánsku, kde se ukrývala
za války.
Ve středu Olga Aufrechtová přišla i s celou svou rodinou do kulturního centra v Tel Avivu na premiéru dokumentárního filmu Na
sever. Snímek popisuje osudy
80 židovských dětí z Československa, které během nacistického běsnění našly útočiště v Dánském království.
Dokument je výsledkem mnohaletého pátrání, které odstartoval článek na titulní straně Lidových novin v roce 2010 (od autorky tohoto textu).
Pokračování na straně 5

Neustoupíme! Zeman
podržel Vitáskovou
K A T E Ř IN A SUR M A N O V Á
PRAHA Strany bitvy o předsedky-

ni Energetického regulačního úřadu (ERÚ) jsou po včerejšku jasně
sešikované. Na jedné stojí sama
předsedkyně Alena Vitásková
a prezident Miloš Zeman. Proti
nim ministerstvo vnitra se svým
přesvědčením, že Vitásková patří
pod služební zákon a jejím „nadřízeným“ je vláda. Přesun do služby by znamenal její konec ve
funkci, protože by ji kvůli trestnímu stíhání nesměla vykonávat.

Postoj paní Vitáskové je
v souladu se směrnicí
EU, která říká, že
jakýkoli regulační úřad
je nezávislý.
Miloš Zeman, prezident

Vitásková a prezident, s nímž se
včera sešla na Hradě a který jediný ji dle energetického zákona smí
odvolat, se však vzdát nehodlají.
„Pan prezident hájí to, co já zastá-

vám dlouhodobě – ERÚ nemůže
být závislý na politické moci,“ řekla LN Vitásková po schůzce. Služební slib proto nesloží, ostatně ji
k tomu vláda zatím nevyzvala.
Jenže ani to neznamená záchranu. Pokud má ministerstvo vnitra
za to, že Vitásková pod služební
zákon patří, nesložení slibu do
konce února znamená, že o místo
stejně přijde. „V takovém případě
se budu bránit žalobou. Nemohu
akceptovat nezákonný postup,“
dodává předsedkyně ERÚ.
Pokračování na straně 2

aždá velká společenská
změna potřebuje kromě
důkladné přípravy a dostatku finančních zdrojů i převahu informační, o novém uspořádání má být jasno.
Inkluze v českých školách je
bez nadsázky katastrofou. A to
nikoli proto, čeho chce dosáhnout, ale z důvodů mizerné přípravy i financování. Navíc ji nepodporují ve většině ani učitelé
s řediteli, ani rodiče. Co činí ministerstvo? Ministryně Kateřina
Valachová bagatelizuje námitky a hlavní problém vidí v nedostatku peněz. Přitom nedotaženost celého projektu je nepřehlédnutelná, třeba v tom, jak ministerstvo vše řeší za pochodu.
Na inkluzi vidíme, co znamená mít v čele resortu byrokrata
bez politického instinktu (paní
ministryně se přivinula ke straně až s funkcí): všem vyhoví,
všechno slíbí a nic nerozhodne.
Ministryně přiznává, že příprava projektu byla při jejím příchodu v bídném stavu. Proč jej
tedy nezastavila? Resort dnes
řeší námitky „operativně“, tedy
improvizuje, a učitelé se mají
o plánu reformy dočíst na „komunikační platformě“ úředního
webu.
Že se bouří rodiče, je očekávatelné, nemusejí totiž plnit příkazy a schází jim motivace
k tomu, aby poskytovali své
děti jako pokusný materiál. Analyzovat situaci poukazem
na malou vyspělost prostého lidu poškodí zas jen
myšlenku inkluze samé.

