Na najbližšej schôdzi Národnej rady SR so začiatkom 9. mája poslanci v prvom čítaní prerokujú návrh
Evy Smolíkovej (SNS), Ľubomíra Petráka (SMER) a Pétera Vörösa (MOST-HÍD) na zmenu Zákona
č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Predmetom návrhu je zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, ako súčasti
plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti. Keďže ide o poslanecký návrh, ktorý nepodlieha
štandardnému medzirezortnému pripomienkovému konaniu, je možnosť vyjadriť sa ku navrhovanému
zneniu minimálna.
Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením kontinuálne upozorňuje na dôležitosť
dostupnosti predškolského vzdelávania pre všetky deti. Nedostatok miest v materských školách je
celospoločenským problémom. Nájsť škôlku pre svoje dieťa so zdravotným znevýhodnením je o to
ťažšie. Bežné škôlky často nie sú na vzdelávanie zdravotne znevýhodnených detí dostatočne
pripravené. Chýbajú im asistenti učiteľa a odborní zamestnanci a nie sú primerane materiálne
a priestorovo vybavené tak, aby sa vedeli o takéto dieťa adekvátne postarať.
S odvolaním sa na tieto okolnosti riaditelia škôlok často rozhodnú o neprijatí dieťaťa so zdravotným
znevýhodnením a uprednostnia zdravé deti, čo im legislatíva v súčasnosti umožňuje. V špeciálnych
materských školách sú kapacity tiež naplnené na maximum a máme skúsenosti, že deti s viacnásobným
zdravotným znevýhodnením je veľký problém dostať aj do špeciálnej škôlky. Zároveň, až v 40% okresov
na Slovensku sa žiadna špeciálna materská škola nenachádza. Podľa analýzy projektu MESA 10 To dá
rozum až 60 % detí so zdravotným znevýhodnením v súčasnosti škôlku nenavštevuje.
Z nášho pohľadu rodičov, ktorí vychovávajú zdravotne znevýhodnené dieťa, je dôležité, aby štát
garantoval prístup ku predškolskému vzdelávaniu a zabezpečil právny nárok na miesto
v materskej škole pre každé dieťa, ideálne už od veku 3 rokov.
V tejto situácii považujeme spôsob, akým bol najnovší návrh o zmene o zavedení povinného
predškolského vzdelávania pre päťročné deti predložená do parlamentu, za nešťastný a neprimeraný
vzhľadom na dôležitosť a celospoločenský dosah navrhovanej právnej úpravy. Obávame sa, že bez
diskusie a zohľadnenia pripomienok všetkých aktérov tejto zmeny a najmä vzhľadom na
navrhovanú účinnosť od 1. septembra 2020, pôjde len o ďalší z radu formálnych legislatívnych
krokov bez možnosti jeho praktickej vykonateľnosti, keďže je zrejmé, že dostatočné priestorové
a ani personálne kapacity škôlok nie je možné v takej krátkej dobe reálne zabezpečiť. Novela
zákona v súčasnom znení taktiež neobsahuje garanciu, že aj deti so zdravotným znevýhodnením
nastúpia na povinné vzdelávanie do materských škôl spoločne so svojimi vrstovníkmi a budú tak
opäť „oslobodené“ formou individuálneho vzdelávania z dôvodu neschopnosti škôlok
zabezpečiť primerané podmienky a podporné služby.
Ak tento návrh, napriek všetkým oprávneným výhradám prejde do druhého čítania, vyzývame
poslancov, aby posunuli účinnosť tejto novely na 1. január 2022, aby sa tak vytvoril dostatočný
priestor na dobudovanie kapacít škôlok, ich debarierizáciu, dovybavenie potrebnými pomôckami
a zabezpečenie potrebného personálu, aby mohli reálne poskytovať predškolské vzdelávanie pre všetky
deti, vrátane detí so zdravotným znevýhodnením.
Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením podporuje zmeny, ktoré dosiahnu efektívnejšiu
formu systému podpory osôb so zdravotným znevýhodnením a budú viesť od terajšej závislosti k
nezávislému spôsobu života. Presadzuje uplatňovanie práva na dostupné, kvalitné vzdelávanie detí so
zdravotným znevýhodnením, podporuje spoločné vzdelávanie detí s a bez znevýhodnenia. Poukazuje
na nedostupnosť odbornej starostlivosti pre deti so zdravotným znevýhodnením podľa ich špecifických
potrieb. Platforme rodín doteraz zozdieľalo autentické životné situácie viac ako 1100 rodín cez
poskytované poradenstvo.
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