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Komentář

Glosa

Ne vždy osobní zkušenost 
pomůže pochopit problém

Plánovat bojovou činnost tak, abyste uspěli, je složitá činnost. Měl jsem pří-
ležitost „být u toho“ v době, kdy byly počítače v plenkách, i když se s nimi již 
pracovalo, ale verdikt vynášel člověk.

Jediná šance byla problém rozdělit do částí, ty rozpitvat na dílčí problémy, 
kterým se přiřadila důležitost, a pak se vytvořilo řešení v podobě matematic-
kého modelu. (Tím netvrdím, že vše lze takto řešit).

Inkluze je stejný složitý problém. Nelze ji pochopit jako celek, aniž by hrozilo 
pověstné „babylonské zmatení jazyků“, kdy jeden mluví o koze a druhý o voze. 

Inkluze má být pomocí jak zdravotně hendikepovaným žákům, tak dětem 
ohroženým sociálním vyloučením, dětem z odlišných kulturních prostředí, 
dětem cizinců atd. A to není jedno. 

Každá kategorie má svá specifika, která hodit do jednoho pytle a řešit jako 
celek znamená katastrofu. Nedivme se učitelům, že někteří inkluzi vítají a jiní 
ji zatracují. Mají totiž navíc to, co ostatní postrádají – osobní zkušenosti. A 
s velkou pravděpodobností jen s jednou kategorií – mít ve třídě zastoupení 
všech kategorií by s nejvyšší pravděpodobností vedlo k sebevraždě.

 Lubomír Maštera

(Dokončení ze str. 10)
V rámci tématu inkluze řešeného 

v zastupitelstvu je používán termín 
sociálního znevýhodnění. Míra soci-
álního znevýhodnění se dá měřit dle 
určitých měřitelných prvků. Geogra-
fické odloučení, přístup ke službám, 
délka nezaměstnanosti, nízkopří-
jmovost ve vztahu k počtu členů do-
mácnosti, kvalita bydlení atd.

Jste předkladatelem návrhu za-
stupitelům města na schválení 
Místního plánu inkluze 2019 – 
1022. Jeho přijetí bylo podmín-
kou pro přihlášení města do pro-
jektu „Inkluzivní vzdělávání pro 
sociálně vyloučené lokality.“ Po 
delší diskuzi zastupitelé váš návrh 
schválili. Asi máte radost?

Ano. Mám radost, protože je to 
výsledek roční práce velkého počtu 
lidí, kteří nejprve pracovali na zana-
lyzování stávajícího stavu, následně 
na vytvoření Místního plánu inkluze 
a poté na projektu s názvem „Pod-
půrné sítě inkluzivního vzdělávání“. 
Ten je v současnosti finalizován, a 
pokud vše dopadne, bude v únoru 
podán. Ministerstvo školství násled-
ně rozhodne, zdali náš projekt pod-
poří dotací či nikoliv. 

V zastupitelstvu zaznívaly obavy, 
co se stane za dva roky, až skončí 
program? 

Udržitelností jednotlivých aktivit 
projektu se zabýváme již od začátku 
tvorby. Jednou z cest je znovuuzavře-
ní spolupráce s Agenturou pro sociál-
ní začleňování v roce 2022 a zažádá-
ní na MŠMT o podporu návazného 
projektu na další tříleté období. Tím 
bychom měli zajištěné financování 
do roku 2025. 

Alternativou pro udržení někte-
rých aktivit jako jsou například 
podpůrné profese psycholog a spe-

ciální pedagog je financování pro-
střednictvím takzvaných šablon. 
Pro realizaci aktivit, které nelze fi-
nancovat prostřednictvím šablon, 
bychom hledali jiné dotační zdroje. 
V případě, že bychom v hledání byli 
neúspěšní, realizaci těchto aktivit 
ukončíme. 

Má město možnosti k vytvoření 
ekonomického tlaku na ty, kteří 
nebudou chtít spolupracovat? Ne-
svazuje městu státem nastavená 
sociální politika ruce?

Nesporně v současnosti státem na-
stavená inkluze má mnoho nedoko-
nalostí. Zejména nedostatek financí, 
nepřipravenost pedagogů na jednot-
livá opatření a s tím související ade-
kvátní zázemí či podpora pro jejich 
práci. 

To je další z důvodů, proč jsme se 
snažili vytvořit projekt, který by jim 
v této práci pomohl a ulehčil. Ostat-
ně je to obsaženo i v názvu „Podpůr-
né sítě inkluzivního vzdělávání“. Jde 
o využití dotační příležitosti a vytvo-
řit aspoň trochu podpory pro práci 
pedagogů s mnohdy velmi nároč-
ným složením třídy. 

Projekt by měl primárně pomáhat 
pedagogům, a to jak pro jejich práci 
ve škole, tak i v komunikaci s rodiči 
pocházejícími ze sociálně vylouče-
ného prostředí nebo socio-kulturně 
odlišného prostředí. Jako například 
při překonávání jazykových bariér, a 
to jak ve vztahu k dětem, tak i rodi-
čům apod.

Radní Daniel Škarka: Schválení... 

Čert aby to spral
Zastupitelé diskutovali v prosinci o přihlášení se Jihlavy do projektu, který se 

jmenuje „Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality.“ Z diskuze 
však vyšlo najevo – Jihlava   žádnou typickou sociálně vyloučenou lokalitu nemá, 
ale má rodiny s podobnými problémy. 

Je to z hlediska logiky stejné, jako kdyby o projekt „Podpora sběračům jahod“ 
usilovali sběrači borůvek s tím, že jsou přece také sběrači. 

Koaliční poslanci si myslí, že tato nelogičnost nevadí a Jihlava projekt získá, opo-
ziční poslanci vyjádřili pochybnosti.  Lubomír Maštera

V minulém vydání jsme požádali o 
zaslání poznatků čtenářů Jihlavských 
novin k problémům v dopravě, spo-
jených s opravou Vrchlického ulice. 
Ve dvou případech se nás zeptali čte-
náři na trvanlivost, respektive funkč-
nost protihlukového asfaltu, protože 
i náměstek Petr Laštovička (ODS) 
nebo vedoucí oddělení komunálních 
služeb magistrátu Karel Trojan uvá-
děl nízkou funkčnost protihlukové-
ho povrchu.

O vysvětlení jsme požádali ředitele 
odboru hygieny obecné a komunální 
z krajské hygienické stanice Milana 
Brychtu.

„Na Vrchlického ulici byl položen pro-
tihlukový povrch v roce 2012 v rámci 
realizace UNI Hobby Marketu.  Projekt 
výstavby Möbelixu počítal se zvýšeným 
provozem a tedy i hlukovou zátěží a 
proto projekt řešil i novou pokládku pro-
tihlukového asfaltu (v rámci stavební-
ho povolení s ním Magistrát souhlasil). 
Město mělo naplánovanou rekonstrukci 
Vrchlického a výstavbu zastávek MHD, 
ale původně nechtělo pokládat protihlu-
kový asfalt, protože navýšení hluku chtě-
lo řešit odstraněním protihlukové stěny 
směrem k nemocnici. Výpočty však řek-
ly, že takové řešení nebude dostačovat a 

Protihlukový asfalt vydrží 
při dobré údržbě déle

INg. MIlaN BrycHta, ředitel odbo-
ru hygieny obecné a komunální z Krajské 
hygienické stanice.
 Foto: Lubomír Maštera

Daniel Škarka

proto jsme museli trvat na realizaci pro-
tihlukové vrstvy, jak bylo uvedeno v pro-
jektu,“ řekl Milan Brychta. 

Podle jeho zkušeností s protihlu-
kovým asfaltem nejsou obavy, že po 
zimě ztratí svoji funkčnost, na mís-
tě. „Je pravdou, že pomalu ztrácí svoje 
vlastnosti. ale když se správně ošetřuje 
v termínech a způsobem dle technické 
normy vydané ministerstvem dopravy, 
plní svoji funkci klidně 3 až 4 roky, má 
bohužel nižší trvanlivost. Platí zde něco 
za něco. Menší hlučnost, nižší trvanli-
vost“ doplnil ředitel Brychta.  -lm-

Letos poprvé na zahradu organi-
zace umístila šest speciálních iglú, 
která mají ochránit venku spící lidi 
před umrznutím. „Jsou alternativou 
k zimní noclehárně,” vysvětluje David 
Chlupáček, ředitel střediska. Mohou 
je totiž využívat ti, které pracovníci 
běžně do nocleháren nepustí napří-
klad proto, že mají psa, nebo požili 
alkohol.

Improvizované nízkonákladové pří-
střešky navrhnul využívat jihlavský 
uvolněný radní pro sociální oblast 
Daniel Škarka. A inicioval o jejich 
využití ve městě debatu. „Nejprve 

Noclehárna „Havaj“ provozuje 
šest iglú a dvanáct lůžek

JeDNo iglů pro dva a pět pro jednoho je k dispozici bezdomovcům v lokalitě Ha-
vaj. Foto: Petr Klukan

INforMačNí cedule stanovuje pravi-
dla pro využití iglů.  Foto: Petr Klukan

jsme o tom debatovali v sociální komi-
si, kde jsou zastoupeny všechny politic-
ké strany. a padla shoda, že to zkusí-
me,” vzpomíná. Magistrát pak proto 
oslovil Středisko křesťanské pomoci, 
které s lidmi žijícími na ulici pracuje, 
zda by se realizace nápadu nechtělo 
ujmout. Jihlava mu následně nabídla 
dar v hodnotě 20 tisíc, který vystačil 
celkem na šest kusů.  -lm-


