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ABSTRAKT 

         Tato diplomová práce je zaměřena na volnočasové aktivity dětí se středně těžkým 

a těžkým mentálním postižením. V teoretické části se autorka zaměřuje na rozdělení 

mentálního postižení, věnuje se problematice integrace a inkluze, seznamuje s možnostmi 

volnočasových zařízení a nabízí možnosti jednotlivých aktivit pro děti se středně těžkým 

a těžkým mentálním postižením. V praktické části zjišťuje konkrétní možnosti 

volnočasových aktivit a ve spolupráci s volnočasovými zařízeními se snaží o kompletní 

přehled možností aktivit pro děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením 

v okresech Nymburk a Kolín. Zachycuje i zájem rodičů o jednotlivé aktivity.  
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ABSTRACT 

This diploma thesis is focused on leisure activities for children with moderate and 

severe mental retardation. The theoretical framework demonstrates the degrees of mental 

retardation, and in addition, integration and inclusion issues in education are discussed. 

This part of the diploma thesis acquaints with potential leisure centres and presents various 

forms of leisure activities for children with moderate and severe mental retardation.  

The practical application part identifies specific leisure activity options and in 

a collaboration with leisure centres it provides a comprehensive overview of leisure 

activities for children with moderate and severe mental retardation in Kolin and Nymburk 

region. It also captures parental interest in these leisure activities.  
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Úvod 

Diplomová práce, která se týká možností využívání volného času u dětí se středně 

těžkým a těžkým mentálním postižením byla zvolena z důvodu nedoceněnosti této 

problematiky, je to téma, kterému se věnuje velmi malá pozornost. Vzdělávání je protkáno 

tematikou integrace a inkluze, řeší se možnosti různých podpůrných opatření, nákupy 

kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic, individualizovaného přístupu, možnosti 

využití asistenta pedagoga apod. Ve škole je ale čas víceméně na vzdělávání, přestávky 

slouží k návštěvě toalety nebo na svačinu. Pro děti s různými handicapy je ale stejně tak 

důležité aktivní trávení volného času.  

 Volnočasové aktivity pro žáky bez mentálního postižení poskytuje každá základní 

škola, děti mohou využít různých nabídek sportovních, výtvarných, pracovních aktivit ve 

škole i u mimoškolních subjektů. Nabídka je nepřeberná. Ve školství již několik let 

probíhala integrace, nyní inkluze, ale týká se pouze povinného vzdělávání. Je nutné, aby se 

integrace a inkluze týkala i mimoškolních aktivit. Ve školním čase je prostor spíše pro 

výuku, ale pro vytváření dobrých vztahů je důležitější společné trávení volného času.  

Které instituce jsou ale připravené i na práci s dětmi s mentálním postižením? Které 

aktivity by pro své děti uvítali rodiče? 

Na toto se snaží odpovědět diplomová práce s názvem Možnosti trávení volného času 

a nabídky aktivit pro žáky ze základní školy speciální v okresech Nymburk a Kolín. 

 Cílem diplomové práce je poskytnout rodičům adresář možností, které mohou 

využít se svými dětmi s těžkým a středně těžkým mentálním postižením. Oproti tomu 

spolupracující volnočasová zařízení dostanou ucelený dokument, kde budou požadavky, 

návrhy rodičů na požadované aktivity a volnočasová zařízení z nich mohou vycházet při 

plánování „kroužků“ pro příští školní rok. 
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1. Mentální postižení 

Mentální retardace jakožto pojem pochází z latiny. „Mens“ znamená mysl, duše 

a„ retardare“ je opozdit, zpomalit, doslovně tedy opoždění mysli. Problematika mentálního 

postižení má ale mnohem složitější charakter a je možné se setkat s řadou různých definic 

podle různých hledisek i autorů (Slowík, 2007).  

Pod pojmem mentální postižení je možné si ve stručnosti představit opožďování ve 

vývoji, které je způsobováno jak vnitřními, tak vnějšími příčinami (Švarcová, 2002). 

Definice podle American Association on Intellectual and Developmental Disabilities 

(AAIDD, online, cit. 2020-02-21) říká, že „mentální postižení je charakterizováno 

podstatnými limity jak v mentálních funkcích, tak adaptivním chování, které zahrnují 

mnoho každodenních sociálních i praktických dovedností. Toto postižení musí vzniknout 

před 18. rokem věku.“ 

Valenta (2012, str. 31) vymezuje pojem mentální retardace „jako vývojovou poruchu 

rozumových schopností demonstrující se především snížením kognitivních, řečových, 

pohybových a sociálních schopností s prenatální, perinatální i časně postnatální etiologií, 

která oslabuje adaptační schopnosti jedince.“  

Ve statistickém manuálu MKN-10 (WHO, 2013) je „mentální retardace stav 

zastaveného nebo neúplného duševního vývoje, který je charakterizován zvláště porušením 

dovedností, projevujícím se během vývojového období, postihujícím všechny složky 

inteligence, to jest poznávací, řečové, motorické a sociální schopnosti. Retardace se může 

vyskytnout bez, nebo současně s jinými somatickými nebo duševními poruchami“ 

(Pipeková, 2017, s. 50). 

Ještě na počátku tohoto století se v odborné literatuře uvádí, že ještě nebylo 

rozhodnuto, kteří lidé s mentálním postižením jsou vzdělavatelní a kteří ne, ale přesto již 

převládal názor, že každá cílená činnost a působení, jakákoli stimulace, má na člověka 

pozitivní vliv a rozvijí jeho schopnosti (Švarcová, 2000). V současnosti se za 

vzdělavatelného považuje každý člověk, i třeba s hlubokou mentální retardací.  
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Rozdělení mentální retardace vychází z Mezinárodní klasifikace nemocí, kterou vydává 

Světová zdravotnická organizace (WHO), která je průběžně aktualizována. Aktuálně je 

platná 10. revize, s aktualizacemi platnými k 1. 1. 2018. 

Mentální retardace spadá pod kapitolu V (Poruchy duševní a poruchy chování          

F00-F99), podkapitola Mentální retardace (F-70-79).  

1.1 Lehká mentální retardace  

Dle MKN-10 je uváděna diagnóza F70, IQ se pohybuje mezi 50 – 69 body. 

V této skupině se nachází většina jedinců s mentálním postižením (80-85%).  

Mentální věk se pohybuje zhruba na úrovni 10-11 let (Švarcová, 2011), dle MKN-10 je 

uváděn věk 9-12 let. 

Dítě s lehkým mentálním postižením se věku do 6 let příliš neodlišuje od svých 

vrstevníků v sociálních a komunikačních schopnostech, minimální rozdíly se mohou 

objevovat v senzomotorické oblasti (Černá, 2008). 

V pozdějším věku se projevují obtíže v učení. V dospělosti jsou ale práceschopní, 

dobře zvládají soužití v sociálních vztazích (Slowík, 2007).  

Dle Pipekové (2017) je učení na úrovni mechanické a praktické. Často se objevují 

potíže při čtení a psaní. Kvalitně zvládají péči o svou osobu. Řeč může být opožděná, 

jednodušší, ale pro každodenní život zcela dostačující. Projevuje se emocionální a sociální 

nezralost. Vzhledem k nedostatečnému kritickému myšlení jsou snadno zneužitelní a je 

třeba je podporovat v ekonomických záležitostech. 

1.2 Střední mentální retardace 

Dle MKN-10 se uvádí diagnóza F71 a IQ se pohybuje mezi 35 – 49 body. 

Středně těžká mentální retardace se objevuje zhruba u 10% lidí s mentálním 

postižením. Mentální věk je zhruba 4-8 let (dle MKN-10 6-9 let). Ve většině případů lze 

diagnostikovat organickou příčinu, včetně pervazivních vývojových poruch. V mnohých 

případech mají jedinci v anamnéze i tělesné postižení, neurologické postižení nebo 

epilepsii. Získávání školních znalostí je omezené, ale jsou schopni osvojit si trivium. 

Úkoly je vhodné pečlivě strukturovat. Při práci potřebují stálý dohled. Jednotlivé 
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schopnosti jsou u jednotlivců rozdílné – někteří mají lepší senzoricko-motorické 

dovednosti, zatímco u další skupiny budou převažovat sociální interakce a komunikace 

(Švarcová, 2011). 

U těchto jedinců je již znatelné opoždění v motorickém vývoji, je zvýšeně nutné 

věnovat se sebeobslužným činnostem. Postižení znatelné v řečové projekci (Černá, 2008). 

Vývoj v dětství značně opožděný, ale je zde možnost dosáhnout samostatnosti 

v oblasti sebeobsluhy a komunikačních dovednostech. Pro zvládání každodenního života 

potřebují různou míru podpory (Slowík, 2007). 

Učení je na mechanické a praktické úrovni, abstrakce chybí anebo je dalece 

nedostatečná. Rozvoj řeči je velice různorodý od neschopnosti využívat řeč až po 

schopnost jednoduché konverzace. Slovní zásoba je chudá, vyskytují se chyby v gramatice 

a artikulaci. V řeči si dopomáhají gestikulací, mimikou. Podobná situace je v samostatnosti 

v životě, kdy je škála široká od téměř samostatného života s malou dopomocí až po 

závislost na druhých. Vzdělávání pomáhá těmto lidem v osvojování základů čtení, psaní 

a matematiky, ale také v rozvíjení potenciálu právě při získávání samostatnosti. 

Zaměstnání některých je možné na chráněném pracovním trhu, avšak pracovní tempo 

a morálka jsou nestálé. Impulsivita je znatelná i v chování, kde může docházet ke 

zkratkovitému jednání (Pipeková, 2017). 

1.3 Těžká mentální retardace 

Dle MKN-10 se uvádí diagnóza F72, IQ se pohybuje mezi 20 – 34 body.  

V populaci mentálně postiženích tato skupina činí přibližně 5%. Mentální věk se 

nachází přibližně na úrovni 1,5 roku – 3,5 roku (oproti tomu MKN uvádí 3-6 let). 

Výrazněji jsou přidružená další postižení – tělesné, neurologické, epilepsie a další 

přidružené vady. Schopnosti nedosahují na zvládnutí trivia. Ve vzdělávání má 

nezastupitelnou roli i rehabilitační péče (Švarcová, 2011). 

Černá (2008) tuto skupinu popisuje chabým motorickým vývojem, řeč je minimální, 

dochází zpravidla k osvojení několika málo slov, nejsou si schopni zvládnout sebeobsluhu. 
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Slowík (2007) udává potřebu soustavné pomoci a neschopnosti samostatného života. 

Tato skupina se projevuje mnohem výraznější úrovní schopností. U velkého procenta 

lidí s těžkým mentálním postižením je možné objevit výrazné poruchy motoriky a další 

defekty, což je následkem poškození nebo chybného vývoje centrálního nervového 

systému. Od intaktních jedinců se děti odlišují již v předškolním věku. V oblasti 

sebeobsluhy jsou schopni dosáhnout jen úrovně dodržování základních hygienických 

návyků. „Těžká mentální retardace se někdy dělí na eretickou formu s neklidem 

a agresivitou a torpidní formu s netečností, nezájmem a tupostí“ (Pipeková, 2017) (str.30). 

1.4 Hluboká mentální retardace  

Dle MKN-10 se uvádí diagnóza F73, IQ nižší než 20 bodů. 

Tento typ mentální retardace se objevuje u 1% populace s mentálním postižením. 

Mentální věk je nižší než 18 měsíců (dle MKN-10 je věk mezi 0-3 roky), ale vzhledem 

k hloubce postižení ho není možné přesně určit. Výchova a vzdělávání jsou velmi 

omezené, ale speciálními metodickými postupy lze zaznamenat mírný pokrok 

v motorických, komunikačních a jiných dovednostech. Zcela běžná je organická etiologie, 

neurologické poruchy, epilepsie, postižení smyslového vnímání. Diagnózu provázejí 

i pervazivní vývojové poruchy (Švarcová, 2011). 

Tato část lidí s mentálním postižením se projevuje rozsáhlým postižením 

a i fungování v senzorických oblastech je nedostatečné, proto vyžadují celoživotní péči 

(Černá, 2008).  

Porozumění požadavkům nebo instrukcím je velmi omezené. Postižení je ve většině 

případů doprovázeno imobilitou. Péče o svou osobu je nepatrná, potřebují stálou pomoc 

i při základních potřebách – jídlo, toaleta. Řeč se zpravidla nerozvine. Reakce přichází až 

na výraznější zrakové podněty, emoce, taktilní podněty. Spokojenost dokážou dát najevo 

úsměvem, nespokojenost svalovým napětím nebo pláčem. Postiženy jsou často všechny 

smyslové orgány (Pipeková, 2017). 
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1.5 Jiná mentální retardace  

Dle MKN-10 se uvádí diagnóza F78. 

Tato diagnóza se používá tehdy, pokud není možné nebo je nepřiměřeně složité 

jedince vyšetřit, hlavně z důvodu postižení smyslového vnímání nebo somatického 

postižení např. u neslyšících, nevidomých, osob s autismem apod. (Slowík, 2007). 

Stejně tak tuto kategorii popisuje Švarcová (2011). 

1.6 Neurčená mentální retardace  

Dle MKN-10 se uvádí diagnóza F79. 

Dle Slowíka (2007) i Švacové (2011) se používá tehdy, když je jisté, že jedinec má 

mentální retardaci, ale není možné určit, do které z výše uvedených kategorií je možné 

jedince zařadit. 
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2 Integrace a inkluze  

Dle Slowíka (2007) je slovo integrace mnohovýznamové. Ale v oblasti speciální 

pedagogiky můžeme hovořit o „spolužití postižených a nepostižených při přijatelně nízké 

míře konfliktnosti vztahů těchto skupin“ (Jesenský in Slowík, 2007, s. 31). 

Slovník cizích slov (online, cit. 2020-03-11) definuje pojem integrace jako 

„sjednocení, ucelení, splynutí, proces spojování ve vyšší celek, začlenění, zapojení.“ 

Inkluze je „nikdy nekončící proces, ve kterém se lidé s postižením mohou v plné míře 

zúčastňovat všech aktivit ve společnosti stejně jako lidé bez postižení“ (Slowík, 2007, 

s.32). 

 

Integrace a inkluze ve školských zařízeních 

Prvopočátky budování institucí, které se specializují na problematiku speciálního 

vzdělávání, se objevují již v závěru 19. a na počátku 20. století. Tyto instituce ale nebyly 

přístupné všem dětem bez rozdílu, byla určitá skupina dětí, především děti s těžšími stupni 

mentálního postižení a kombinovaným postižením, která byla ze vzdělávání zcela 

vyčleňována. Dále instituce nedisponovaly dostatečným počtem míst. Již zde ale bylo 

znatelné přesvědčení, že i děti s postižením je nutné vzdělávat. Ve druhé polovině 

minulého století dochází k mohutnému rozvoji speciálního školství a k budování speciální 

pedagogicky jakožto samostatné vědní disciplíny, kdy její zakladatelé nabyli přesvědčení, 

že nejlepší péče se dětem může dostat, pokud budou vzdělávány ve specializovaných 

institucích, kde budou koncentrováni odborníci na dané postižení, budou umět pracovat 

rozmanitými metodami a formami. Vznikly tedy dva zcela odloučené proudy vzdělávání. 

Probíhala spolupráce s lékaři, ale ani to nezaručovalo objektivní pohled na dítě, docházelo 

i k takovým situacím, kdy bylo dítě vyřazeno z vyučování v hlavním vzdělávacím proudu 

kvůli chybějícímu prstu na ruce (Valenta, 2003).  

Do konce 80. let právní systém České Republiky nepočítal s žádnou formou integrace 

těchto dětí, děti byly spíše ponechávány napospas rozhodnutí okolí dítěte, do jakého 

školského zařízení bude dítě docházet. Ve školách hlavního proudu zpravidla nedocházelo 

k žádné podpoře dětí s potížemi v učení či s postižením. Podle tehdejšího právního 

https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/proces
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systému mohlo být dítě osvobozené od školní docházky, pokud pro jeho zdravotní stav 

nemohlo školu navštěvovat, škola mu poskytovala pouze 2 hodiny týdně individuální péče. 

Žák mohl být z vyučovacích, výchovných i zdravotním důvodů přeřazen ze základní školy 

do speciální i kdykoli během roku po posouzení obvodním lékařem nebo na žádost rodiče. 

Leckdy mohlo být dítě přeřazeno i bez vědomí rodičů, ti byli následně pouze informováni.  

Vzhledem k velké segregaci, leckdy i internátnímu a ústavnímu vzdělávání těchto dětí 

docházelo ke stavění vysokých zdí mezi skupinou intaktní a skupinou lidí s postižením, 

kdy „zdraví“ jedinci neměli k lidem s postižením žádný vztah, převládala odtažitost, 

nepochopení a leckdy i opovržení a hanlivé a urážlivé chování.  

Speciální školství ale nepřinášelo jen negativa, jak by se mohlo zdát. Díky dobrému 

systému speciálního školství bylo vytvořeno mnoho metodických postupů a didaktických 

zásad, byla vytvořena řada rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, byly vytvořeny 

různé výukové materiály, učebnice (Valenta, 2003). 

Vzhledem k tomu, že má segregovaná výuka své nevýhody – izolace od běžného 

prostředí, menší průbojnost, horší uplatnění – začínají se po roce 1989 objevovat 

integrační snahy (Lechta, 2010).   

Bylo nutné přijmout nová legislativní opatření týkající se vzdělávání. Školství bylo 

upravováno zákonem ČNR číslo 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství. 

Podle paragrafu 3 o zařazení dítěte do školy rozhodoval ředitel školy, nikoli poradenské 

pracoviště. Děti měly být přijímány přednostně ze spádových oblastí, včetně dětí 

s postižením, ředitel mohl upravovat výchovně vzdělávací proces. Pokud měla škola díky 

tomu zvýšené náklady, způsob úhrady projednával se zřizovatelem, krajský úřad měl 

povinnost nezbytné náklady uhradit, ten je obdrží od MŠMT.  

Vyhláška MŠMT č. 291/ 1991 Sb. o základní škole hovořila o tom, že je možné, ale 

nikoli povinné přijmout do hlavního vzdělávacího proudu dítě s postižením, je možné 

zřizovat speciální třídy. Individuální integrace je možná po vyjádření pedagogicko 

psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, a to žáky se smyslovým, 

tělesným postižením a s vadou řeči. Děti s mentálním postižením ve školách byly, ale 
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zpravidla neměly oficiální diagnózu nebo škola musela žádat o výjimku, začlenění 

probíhalo formou experimentu. 

V roce 1994 byl přijat metodický pokyn ministerstva „o integraci dětí a žáků se 

zdravotním postižením,“ která ale mohla komplexně vyřešit problémy provázející školskou 

integraci.  

Posun v péči o děti s postižením přináší vyhláška MŠMT č. 127/1997 Sb. 

o speciálních školách a speciálních mateřských školách, která se věnuje činnosti speciálně 

pedagogických center (SPC), které děti vyhledávají, evidují, jsou poradenským, 

terapeutickým a metodickým pomocníkem pro děti s postižením a jejich rodiče, snaží se 

zajistit patřičné podmínky pro vzdělávání dětí se zdravotním postižením a dětí 

osvobozených od školní docházky (Valenta, 2003). 

V roce 2001 byl vydán návrh na tzv. Bílou knihu pod Ministerstvem školství 

a tělovýchovy (MŠMT), která řeší dlouhodobou strategii ve vzdělávání, a to i dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami (Vítková, 2004). 

Od roku 2002 jsou pokyny z roku 1994 nahrazeny Směrnicí MŠMT k integraci, ale ani 

v té nejsou zcela postihnuty všechny náležitosti školské integrace, které by odpovídaly 

aktuálnímu stupni chování. Diagnostiku provádí SPC nebo PPP a výsledek je závazný, 

autoritativní. Je možná individuální integrace žáka, kterému je nutné zajistit odpovídající 

speciálně pedagogickou péči. Směrnice přináší pojem „společné vzdělávání“, kdy se 

všechny děti bez rozdílu vzdělávají společně v některých předmětech a je třeba děti 

s postižením zapojit do všech aktivit mimo vyučování. Objevuje se myšlenka 

Individuálního vzdělávacího plánu (IVP), který je vypracován ve spolupráci SPC, PPP, 

SVP, výchovného poradce, speciálního pedagoga, školního psychologa, zákonného 

zástupce a pokud je to možné, tak i žáka samotného. IVP upravuje jak obsah, tak 

organizaci vzdělávání (Valenta, 2003). 

Michalík (2001) uvádí několik podmínek pro to, aby integrace dítě proběhla 

úspěšně: 

- vnitřní diferenciace učiva 

- podpora asistenta pedagoga 
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- u žáků s potížemi v chování možnost behaviorální terapie nebo možnost odejít do 

jiného prostoru 

Kromě výše uvedeného je nezbytná spolupráce s odbornými pracovišti, poradenskými 

pracovišti a rodiči.  

 V září 2009 byla ratifikována Úmluva o právech osob se zdravotním postižením 

Českou republikou, která byla schválena již v prosinci 2006, což také přispělo k podpoře 

inkluze.  

 Novela školského zákona z roku 2015 určuje od září 2016 systém podpůrných 

opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou pro dítě bezplatné 

a měly by být dostupné pro všechny děti se speciálními vzdělávacími potřebami, a to bez 

ohledu na to, zda se vzdělávají ve škole speciální nebo ve škole hlavního vzdělávacího 

proudu (ČOSIV, online, cit. 2020-02-09). Podpůrná opatření jsou rozdělena do 5 stupňů 

a cílí na poradenskou pomoc ve škole a školním poradenském zařízení, upravují 

organizaci, obsah, hodnocení, formy a metody výuky. Popisuje možnost speciálně 

pedagogické péče, je možné prodloužit školní docházku, upravit přijímací zkoušky. Škola 

může pro děti se speciálními vzdělávání potřebami získat finance, po doporučení SPC, na 

kompenzační pomůcky, speciální učebnice, další pomůcky, mohou využít služeb asistenta 

pedagoga nebo dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, 

přepisovatele pro neslyšící, ale i finance pro stavební úpravu prostor. Cílem je vytvořit pro 

žáka se speciálními vzdělávacími potřebami takové podmínky, aby byli podporováni 

všichni žáci a všichni žáci bez rozdílu se mohli účastnit vyučování v běžné základní školy 

s intaktními žáky (Lechta, 2016). 

  Byla zrušena příloha Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

(RVP ZV) pro děti s LMP, tyto děti se budou nadále vzdělávat podle RVP ZV, kde jsou 

uvedeny minimální výstupy, které by dítě mělo splnit. Základní školy praktické, které 

doposud vzdělávaly děti s LMP se mohou přetransformovat na klasickou základní školu 

nebo mohou zůstat školou pro děti s mentálním postižením, která ovšem již vyučuje dle 

RVP ZV.  
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 Děti s postižením se nadále mohou vzdělávat jak v základních, tak speciálních 

školách, základní školy mají povinnost přijmout všechny spádové děti bez ohledu na 

postižení, pokud jim v tom nebrání závažné důvody. Pokud si rodič přeje dítě 

s handicapem zařadit do speciální školy, pak se musí poradenské zařízení vyjádřit kladně 

a rodič musí podat žádost o zařazení dítěte do speciální školy. Měl by být upozorněn i na 

všechna negativa související s tímto rozhodnutím (ČOSIV, online, cit. 2020-02-09). 

 Inkluzivní výuka souvisí s různými změnami ve výuce, a to i využíváním různých 

forem výuky. 

- Skupinové a kooperativní vyučování 

- Individualizované a diferencované vyučování 

- Systémy různých organizačních forem při projektech a integrovaných učebních 

celcích 

- Domácí studium 

Při uplatňování inkluzivního vzdělávání je třeba kombinovat různé formy.  

1. Žák pracuje společně se třídou celé vyučování za pomoci speciálních pomůcek či 

podpůrných technologií 

2. Žák tráví se třídou většinu času, speciálně pedagogickou péči a intervenci plní 

mimo třídu, tato podpora by neměla činit více než 20% času. 

3. Dochází k částečnému vzdělávání v separované třídě (maximálně 40% času) 

v náročných předmětech, další předměty plní v běžné třídě – není považováno za 

inkluzi 

4. Žák je převážně vzděláván v separované třídě, menší část výuky absolvuje 

s intaktními žáky (méně než 40% času). 

5. Vzdělávání ve speciální škole, kde ve většině zemí speciální škola funguje jako 

vyrovnávací element, kdy žák přestupuje do škol hlavního vzdělávacího proudu, 

jakmile je to možné 

6. V malém procentu případů je využíváno tzv. obrácené integrace, kdy většinová část 

žáků ve třídě je tvořena žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a mezi ně je 

zařazeno několik málo žáků intaktních. 
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7. V odůvodněných případech, zvláště ze zdravotních důvodů, je možné umožnit 

vzdělávání v domácím prostředí. 

Běžně se využívají první dvě formy (Valenta, 2016). 

 

Sociální inkluze 

 Podle Listiny základních práv a svobod, článek 1, jsou „lidé svobodní a rovní 

v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, 

nepromlčitelné a nezrušitelné.“ 

 Rozlišujeme dva významy pojmu lidská práva. První význam je z pohledu 

morálního, práva náleží člověku zkrátka proto, že je to člověk. Druhý význam souvisí se 

společností vytvořenými zákonnými právy. Právní aspekt v sobě zahrnuje i etický, 

náboženský, historický, filozofický, politický a sociální přístup.  

Sociální model postižení se zaměřuje na identifikaci a řešení diskriminace určité 

skupiny obyvatel, v našem případě se jedná o lidi s mentálním postižením. Ve druhé 

polovině 20. století dochází k rozšiřování zájmu o práva lidí s handicapem, kdy 

aktivistické organizace a skupiny sdružující osoby s postižením formulují požadavky na 

rovné zacházení, odstranění sociální izolace. Začínají se zkoumat postoje k různým typům 

postižení, které jsou stěžejní pro odstraňování bariér, zvyšování sebevědomí lidí 

s postižením. Dle těchto výzkumů je nejvíce problematický vztah k lidem s mentálním 

postižením, u této skupiny nejvíce dochází k vylučování ve všech oblastech – vzdělávání, 

zaměstnávání, společenský život, což je způsobeno neporozuměním, malou 

informovaností, malým počtem příkladů dobré praxe, komunikace s touto skupinou lidí je 

často obtížnější, často se objevují problémy v chování, zvláště v emocionální rovině. Čím 

je chování pro většinovou společnost odlišnější, tím menší je akceptace lidí s postižením 

běžnou populací.  

Pro utváření postojů je důležitý vzor okolí, které jednotlivci přejímají učením. 

Přímý vliv na vytváření a změnu postojů má osobní kontakt s osobou s postižením, zvláště 

pokud je kontakt spojen s kladnou emocí (Pipeková, 2014).  
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 Hewstone (2008) nastiňuje podmínky, kdy je možné, aby kontakt proběhl 

s pozitivním efektem – musí se jednat o lidi s podobným postavením ve společnosti, 

kontakt musí proběhnout v situaci, která pravděpodobně pomůže změnit naučený styl 

chování, lépe při nutnosti práce ve skupině, vzhledem k tomu, že při skupinové práci je 

možné lépe navázat kontakt, poznat se. Také je nutné, aby si všichni zúčastnění při 

společné činnosti byli rovni.  
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3 Volný čas 

Volným časem můžeme nazývat čas, který není vázaný na pracovní proces (práce, ale 

i škola), čas mimo biologické potřeby (spánek, jídlo, hygiena…) a čas trávený dalšími 

povinnostmi, které jsou ale nezbytné (doprava do školy, zaměstnání, provoz 

domácnosti…) (Hájek, Hofbauer, Pávková, 2008). Pojem volný čas je opozitem k nutné 

práci a povinnostem, je to doba, kdy se svobodně člověk rozhoduje, co bude dělat 

dobrovolně a rád a tato činnost mu přináší dobrý pocit. Je ale dobré, pokud je tato činnost 

pedagogicky ovlivňována z důvodu výchovy a vhodného směřování dětí, nabízené činnosti 

ale musí být rozmanité, pro děti přitažlivé a dítě se k ním nesmí nutit (Pávková a kol., 

2001). 

Oblast volnočasových aktivit je zatím ne zcela dobře zmapovanou a poznanou, 

vzhledem k tomu, že jde o relativně mladou oblast zkoumání. Věda o volném čase se 

zabývá spíše otázkami vzniku, rozvoje, funkce a tím, jak jsou volnočasové aktivity 

podmíněné společenským kontextem. Pedagogika volného času se spíše zaměřuje na cíle, 

obsah a způsoby, jak volný čas zhodnotit z výchovného hlediska. Zabývá se i organizacemi 

a institucemi, které nabízí rozličné volnočasové aktivity (Hájek, Hofbauer, Pávková, 

2008).  

Dle Šeráka (2009) nabývá potřeba volného času s věkem. Zaměření volného času 

závisí jak na věku, tak pohlaví, na schopnostech, osobnostních vlastnostech, typu 

výchovného prostředí, společnosti, ve které je dítě vychováváno, kultuře, ve které vyrůstá, 

ale také bydlišti, protože místo pobytu určuje dostupnost organizací a institucí poskytující 

volnočasové aktivity.  

S trávením volného času blízce souvisí záměrné a cílevědomé utváření životního 

stylu. Životní styl je způsob života, který jedinec žije, zahrnuje: 

- Materiální a sociální podmínky 

- Hodnotovou orientaci 

- Jednání jedince 
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Výchova ve volném čase sleduje výchovné cíle: 

- Správné využívání materiálních podmínek 

- Pomáhá volit vhodné sociální skupiny, se kterými jedinec tráví svůj volný čas, je 

využito dynamiky sociální skupiny 

- Pomáhá najít jedinci správné místo pro využívání volného času v žebříčku hodnot 

jedince 

- Podporuje aktivitu jedince 

(Hájek, Hofbauer, Pávková, 2008) 

Funkce výchovy ve volném čase: 

- Výchovně-vzdělávací – je velmi důležitá, pomáhá směrovat jedince k získávání 

vhodných návyků, schopností, vědomostí i dovedností. Snaží se vzbudit touhu po 

celoživotním vzdělávání, které je nezbytné. Vhodná volba volnočasových aktivit 

pomáhá ke správnému sebehodnocení a sebereflexi. 

- Zdravotní – jedná se o podporu nejen správného fyzického, ale i psychického 

vývoje. Vhodné je střídání aktivizačních a relaxačních aktivit. Pohyb by se měl 

stát součástí každodenního života. Se zdravým životním stylem souvisí také zdravá 

strava, správné hygienické návyky, dodržování bezpečnosti při jakýchkoli 

aktivitách. 

- Sociální – na jednu stranu volnočasové aktivity umožňují, aby byl nad dětmi 

přiměřený dohled při vhodných aktivitách v čase pracovní doby rodičů. Na straně 

druhé jde ale i o setkání se s dalšími sociálními skupinami, jiným sociálním 

prostředím, tvorbu nových sociálních kontaktů vztahů, čímž se zlepšuje socializace 

dítěte a orientace ve společnosti. 

- Preventivní – školská zařízení pracují především v rovině nespecifické primární 

prevence, tedy v oblasti předcházení negativním jevům. Volný čas se ale řeší 

i v oblasti prevence sekundární, kdy zaměření na aktivní trávení volného času 

ovlivňuje možnost negativních jevů u rizikových jedinců – minority, sociálně slabí 

jedinci, integrované děti atd. Terciární prevence se objevuje u jedinců, u kterých se 

již negativní jevy objevily, a je třeba zabránit jejich opakování. Volnočasové 

aktivity je mohou odvézt od rizikového chování (Pávková a kol., 2001). 
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V oblasti trávení volného času se nejvíce uplatňují dvě profese – pedagog volného 

času nebo vychovatel (Hájek, Hofbauer, Pávková, 2008). Oba dva jsou dle Zákona 

o pedagogických pracovnících (563/2004 Sb.) pedagogickými pracovníky, protože těmi 

jsou „osoby, které vykonávají přímou vyučovací, výchovnou, speciálně pedagogickou nebo 

pedagogicko-psychologickou činnost“. 

Oproti učitelům působícím ve škole je výchova pedagogy volného času a vychovateli 

výchovou neformální. Je více třeba, aby pedagog volného času dokázal účastníky 

zaujmout, motivovat je k činnosti, aby byli jedinci ochotni s ním volný čas trávit. Navíc by 

se mělo jednat o člověka nejen s dobrými kognitivními schopnostmi, ale i člověka emočně 

vyrovnaného a s pozitivními vlastnostmi (schopnost přizpůsobení, aktivita, kreativita, 

smysl pro humor, pochopení věkových i fyzických zvláštností atp.).  

Vhodnými rysy osobnosti pedagoga volného času jsou převážně: 

- Empatie 

- Schopnost vhodné verbální i neverbální komunikace 

- Schopnost vést 

- Emoční stabilita, psychická odolnost 

- Převaha kladných emocí 

- Vstřícný vztah k lidem (dětem) 

(Hájek, Hofbauer, Pávková, 2008) 

 

 Pro všechny děti bez rozdílu v intelektu je 6 důležitých oblastí rozvoje: 

- Používání těla (hrubá motorika) 

- Používání rukou (jemná motorika) 

- Zrak 

- Sluch a řeč 

- Poznávací schopnosti 

- Chování a začleňování do společnosti 
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S těmito oblastmi rodiče začínají hned od narození, a to formou různých her, 

nabízením motorických pomůcek, hraček, pobízením a motivováním k pohybu 

adekvátnímu věku dítěte (Kerrová, 1997).  

 

3.1 Instituce pro využívání volného času 

Volnočasové aktivity probíhají zpravidla v rámci různých institucí a organizací.  

Školská zařízení 

 Tato zařízení jsou zpravidla součástí školy, kterou dítě navštěvuje a jsou zapsány 

do rejstříku škol a školských zařízení. Mají vlastní školní vzdělávací program (ŠVP). Tyto 

formy jsou stanoveny vyhláškou o zájmovém vzdělávání 74/2005 Sb., Vyhláška 

o zájmovém vzdělávání (Hájek, Hofbauer, Pávková, 2008).  

Typy školských zařízení pro zájmové vzdělávání dle této vyhlášky jsou: 

- Střediska volného času 

- Klub 

- Družina 

Střediska volného času – dle vyhlášky se výchova uskutečňuje ve 2 typech zařízení, a to 

v Domově dětí a mládeže (dále DDM), která má široký rozsah činností nebo ve Stanici 

zájmových činností, které jsou zaměřené na konkrétní aktivitu. 

 Tyto instituce poskytují pravidelnou i příležitostnou činnost, a to formou: 

- Zájmové příležitostné činnosti – patří sem příměstské tábory, výlety, exkurze, 

přednášky, divadelní představení, akce k různým svátkům a zvykům. 

- Pravidelná zájmová činnost – jedná se o různé kroužky, kluby, oddíly, konají se 

pravidelně ve stejném místě určení. 

- Táborová činnost – konají se v době prázdnin. Může být jak rekreačního 

charakteru a mohou se ho účastnit všechny děti bez rozdílu nebo se jedná o formu 

soustředění, kdy navazuje na celoroční práci v určitém kroužku. 
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- Osvětová činnost – DDM jsou poradním orgánem pro další školské i neškolské 

organizace působící v odvětví volnočasových aktivit. Také shromažďují 

a poskytují informace týkající se prevence sociálně patologických jevů. 

- Individuální práce s účastníky vedoucí k rozvoji nadání – převážně pro děti 

s nadprůměrným nadáním v konkrétní oblasti, kdy je dítě v této schopnosti nadále 

rozvíjeno. 

- Nabídka otevřených spontánních aktivit – dětem jsou volně přístupná různá 

zařízení, které dítě může svévolně využívat během provozní doby. Spadají sem 

knihovny, hřiště, různé laboratoře, ateliéry, čítárny, internetové pracovny. 

- Organizace soutěží a přehlídek – jejich příprava, propagace, zabezpečení, 

vyhodnocení i zveřejnění výsledků. 

Všechny činnosti mohou být zpoplatněny, částku stanovuje ředitel. (Hájek, Hofbauer, 

Pávková, 2008) 

Školní družina – je zpravidla součástí základní školy, ale může být i dislokovaným 

pracovištěm nebo může sloužit dětem z více přilehlých škol. Je určena pro žáky 1. stupně 

a jednotlivá oddělení mají početní limity. Docházka do školní družiny (ŠD) je každodenní, 

pravidelná. Realizují se zde činnosti pravidelné, příležitostné aktivity (př. kino), spontánní 

(neorganizovaná hra), odpočinkové (koberec, relaxační koutek, ale také zájmové aktivity). 

 V družině by měla být možná i příprava na výuku – psaní domácích úkolů, 

procvičování učiva formou hry, získávání doplňujících poznatků při vycházkách, četbě 

apod. (Hájek, Hofbauer, Pávková, 2008). 

Školní klub – pro žáky 2. stupně a víceletých gymnázií, má obdobnou náplň jako ŠD. Ve 

školním klubu je řízená činnost, nejen prováděn pouhý dohled! (Hájek, Hofbauer, 

Pávková, 2008) 

 

Neškolské subjekty 

 Dalšími institucemi pracujícími s dětmi a mládeží jsou nestátní neziskové 

organizace (NNO), nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM) a další komerční 

subjekty. Tvoří důležitou součást systému organizací poskytujících volnočasové aktivity. 
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Nestátní neziskové organizace – řada organizací má v České republice dlouhou tradici – 

Skaut, Sokol, svazy dobrovolných hasičů, rybářů apod. Neziskové organizace musí být 

v registru ministerstva vnitra. MŠMT se tyto subjekty snaží podporovat formou dotačních 

programů.  

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM) – NZDM jsou sociální službou podle 

zákona 108/2006 Sb. – Zákon o sociálních službách a spadají pod resort Ministerstva práce 

a sociálních věcí. Jedná se o subjekt poskytující sekundární prevenci. Sdružuje děti 

a mládež v obtížné životní situaci, ohroženým sociálně patologickými jevy nebo vyznávají 

odlišný životní styl, který je pro většinovou společnost neakceptovatelný. Nízkoprahový 

znamená, že je přístupný všem bez rozdílu, není třeba žádné registrace, je bezplatný. Cílem 

je předcházet rizikovému chování a nabízet smysluplné trávení volného času. 

Nabízí 4 formy služeb: 

- Volný vstup a pobyt v zařízení – děti netráví čas na ulici 

- Volnočasové aktivity – vedení ke svépomocným činnostem na zážitkovém 

základě, dále jsou zde k dispozici různé hry, knihy, výtvarné potřeby. Pořádají 

i různé výjezdy, plavání apod. 

- Sociální služby – kontaktní práce, intervenční služba, poradenství 

- Aktivity a činnosti zaměřené na prevenci – prevence snížení rizik sociálně 

patologických jevů 

Živnostenské podnikání – velmi početná skupina subjektů s velmi různorodými službami 

od hudebních a výtvarných činností přes velmi specifické aktivity reagující na změnu 

poptávky (př. parkour) až po „pouhé“ hlídání dětí. Pro tyto organizace není vyžadována 

odborná způsobilost. Patří sem i instituce s malým výchovným působením jako diskotéky, 

herny, internetové kavárny (Hájek, Hofbauer, Pávková, 2008). 
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3.2   Možnosti terapií pro děti se středně těžkým a těžkým mentálním 

postižením 

Při výběru terapií je nutné vzít v úvahu diagnózu dítěte, míru a typ postižení, 

osobnost dítěte. Je třeba zvážit i finanční a místní dostupnost.  

I v případě dětí s těžkým fyzickým či mentálním postižením je možné naleznout 

celou řadu vhodných aktivit, terapií – možnostmi jsou například muzikoterapie, arteterapie, 

ergoterapie, canisterapie, hiporehabilitace, aquaterapie, snoezelen atd. (Bazalová, 2014). 

Muzikoterapie 

 Definice muzikoterapie je po celém světě odlišná. Dochází však ke shodě 

v obecných principech, které hudbě přisuzují základní roli v terapeutickém procesu. Hudba 

má vliv na navození duševní pohody (Moreno, 2005).  

Dle Newmana (2004) můžeme muzikoterapii chápat jako možnost využívat hudbu 

k vyjadřování pocitů, své osobnosti, komunikační nástroj. Pomocí hudby je dobře možné 

navázat vztah s dítětem. Děti slyší zvuk již v prenatálním vývoji a zpěv a hlas, zejména 

matky, je uklidňuje. Podporuje řečový vývoj dítěte, protože motivuje dítě k vokalizaci, 

vydávání zvuků. Zvuky a hudba posilují i schopnost soustředění, učí děti důležité 

schopnosti, a to umět čekat (Newman, 2004). 

 Dle Valenty (2009) je muzikoterapie aplikací hudebního umění, působí na jejich 

chování, myšlení, emoce. Ve speciální pedagogice je muzikoterapii možné chápat jak 

terapii hudbou nebo jinými slovy hudbu jako terapii. 

 Oficiální definice Muzikoterapeutické asociace České republiky (online, cit. 2020-

03-01) zní, že „muzikoterapie je obor s primárně terapeutickým dopadem. Zároveň je 

muzikoterapie léčebným a podpůrným postupem, v němž kvalifikovaný muzikoterapeut 

prostřednictvím pomáhajícího vztahu, hudby a hudebních elementů provází klienta nebo 

skupinu v terapeutickém procesu. Cílem tohoto procesu je relevantním způsobem rozvinout 

potenciál nebo obnovit funkce jedince tak, aby mohl dosáhnout lepší intrapersonální 

a/nebo interpersonální integrace, s cílem naplnění tělesných, psychických, emocionálních 

a sociálních potřeb.“ 
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 Hudba byla u lidí využívána již v pravěku, kdy lidé pomocí hudby komunikovali 

především s vyšší mocí, Bohem. Již v té době rytmus, tempo a dynamika hudby dokázaly 

strhnout celé kmeny ke společnému tanci u ohně. Terapie hudbou byla známá již téměř pro 

všechny starověké civilizace. Zmínky o léčení hudbou nalezneme i ve Starém zákoně. 

Vlivem hudby na člověka se zabývali i takoví velikáni jako Pythagoras, Platon nebo 

Aristoteles. Ve středověku upadá význam hudby jako terapeutického nástroje. Návrat 

významu hudby přichází s obdobím renesance a novověku. V 18. století R. Brocklesby 

(anglický lékař) vytvořil první systematicky ucelenou knihu o muzikoterapii, které se v té 

době říkalo „iatromusia“. V roce 1948 Pontvik zakládá ve Švédsku školu muzikoterapie, 

následován školou americkou, v rychlém sledu následující další evropské země. V České 

republice byly průkopníky muzikoterapie především lékaři z psychiatrické léčebny 

v Bohnicích, Foniatrické kliniky M. Seemana a Logopedické kliniky v čele s F. Kábelem 

(Šimanovský, 1998).   

 Je možné využívat různé složky hudby – melodii, harmonii, rytmus, zvukovou 

barvu, tempo, dynamiku, druh taktu. Jsou známé 2 formy muzikoterapie, stejně jako 

u dalších expresivně laděných terapií: 

- Receptivní – vnímání a prožívání hudby 

- Aktivní – aktivní tvoření hudby, a to buď formou zpěvu nebo formou 

instrumentální, tedy tvořením hudby hrou na různé hudební nástroje nebo i vlastní 

tělo. Hra může být doprovázena i řečovou, pohybovou dramatickou nebo 

výtvarnou složkou 

Dál je možné rozlišovat různé metody muzikoterapie: 

- Hudební improvizace – hudební projev je založen na spontánním vyjadřování 

jedince 

- Hudební interpretace – využití již předem známých hudebních předloh, kdy 

terapeut řídí hudební projev potřebným směrem – zbavení strachu, úzkosti, 

aktivizace, relaxace apod. 

- Zpěv písní – pomáhá kultivovat řečový projev 

- Psaní písní a kompozice hudby – slouží k sebeuvědomění a sebevyjádření jedince, 

je vhodné využít i pro spolupráci skupiny 
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- Hudební vystoupení – zde se využívají doprovodné složky jako pohybová, 

dramatická, výtvarná a další (Valenta, 2009). 

 Při práci s dětmi s handicapem je dobré využívat pohyb, který je kreativní 

a rytmický. Děti s mentální postižením často rádi využívají bicích nástrojů, které jsou 

určující pro rytmiku hudby. Ale pozor! Práce s hudbou a zvláště bicími nástroji může 

v dítěti uvolnit stres a může způsobit silnou emoci až afekt (Šimanovský, 1998). 

 U jedinců s LMP nemusí být úroveň hudebních schopností odlišná od jedinců 

intaktních. Muzikoterapie je ověřenou metodou u skupiny jedinců s LMP i STMP a při 

práci s hudbou je možné jednoduše stavět na jejich hudebních zájmech (Valenta, 2009).  

 Každá lekce by měla mít určitou strukturu: 

- Cíl lekce, volba tématu – relaxace, koncentrace, doprovodný pohyb… 

- Úvodní rituál – zvláště pro děti s mentálním postižením je rituál jakýmsi 

bezpečným přístavem. 

- Rozehřívací fáze – dynamické hry, cílem je aktivizace, motivace.  

- Koncentrace – relaxační nebo dechová cvičení. 

- Hlavní činnost – dlouhodobý záměr muzikoterapie.  

- Doznění - postačí chvilka klidu a ticha 

- Sdílení (reflexe) – pokud je to možné, děti vyjádří svůj pocit z právě prožitého. Pro 

sdílení ale existují důležitá pravidla – nic se nedostane za dveře terapeutické 

místnosti, mluví vždy jen jeden člověk a ostatní poslouchají, dítě mluví jen 

konkrétně samo za sebe. 

- Závěr – stručné shrnutí právě proběhlé lekce (Šimanovský, 1998). 

 

Marek (2003) uvádí, že hudba ne vždy působí pozitivně, odvolává se na výzkum, 

který měřil pomocí mikroelektrod reakci jednotlivých buněk těla nebo neuronů. Negativní 

působení vidí v těchto případech: 

- Složitost hudby – rychle se měnící akordy, příliš se střídající rytmy a témata příliš 

namáhají mozkovou kůru, která se nestačí aklimatizovat na jeden typ hudby a již 

se musí „vyrovnávat“ s dalším stylem. 
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- Rychlost hudby – hudba může uvolňovat a harmonizovat jedince pouze tehdy, 

když je tempo nižší než 60 úderů za minutu. Vyšší tempo slouží k vybití energie 

pomocí tance.  

- Příliš velká rytmická pravidelnost – ke stimulaci elektrických vzruchů v neuronech 

dochází především při nepravidelných rytmech. I při zaposlouchání do svého 

dechu nebo tlukotu srdce je možné zjistit, že nepracují v pravidelném, 

stereotypním rytmu.  

- Přílišná „rozladěnost“ – koncem 16. století došlo k novému temperovanému 

ladění piana z důvodu přizpůsobení se ostatním nástrojům v orchestru, tím došlo 

k nepřirozenému zvuku hudby a hudba tím ztratila „srdce a léčivou sílu“. 

- Přílišná frekvenční chudost – naše ucho rozezná až 1500 tónu, ale na pianu je 

pouze 88 kláves, ostatní tóny evropská hudba nezná. Proto je důležité 

v muzikoterapii využívat tibetské mísy, didžeridu nebo se jen procházet po lese 

a poslouchat moře, protože tyto zvuky evropská hudba nenabízí.  

- Hudba je příliš „krátká“ – při krátkém poslechu se naše tělo nestačí harmonizovat. 

K uvolňování začíná docházet až po 8 minutách a trvalé důsledky jsou znatelné až 

po dvacetiminutovém působení. 

- Emoční negativita – západní hudba dokáže velmi dobře přenášet emoce, ale 

bohužel i ty negativní. Záleží i na dirigentovi a orchestru v jaké náladě ten 

konkrétní den skladbu hrají. I dětské písně mohou působit negativně, pokud je 

jejich obsah negativní – př. Pec nám spadla, Šla Nanynka do zelí (přišel Pepíček, 

rozšlapal jí košíček). 

- Mnoho hudby – dříve bylo možné hudbu slyšet téměř jen v kostele. Dnes na 

člověka hudba proudí stále a odevšud, hudební styly se stále mění, což opět 

jedince spíše tříští než harmonizuje.  

 

Arteterapie 

 Arteterapie je další expresivní terapií, která využívá prostředků výtvarného umění 

a pomáhá lidem se změnou chování, myšlení, emocí a dalších osobnostních 
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a společenských předpokladů. Důležitý není výsledek, ale postup, proces tvorby (Valenta, 

2009). 

Klivar (2002) arteterapii staví do jednoty s psychoterapií. V arteterapii dochází 

k prožívání vlastních zážitků a povzbuzuje k vyjádření emocí. 

Oficiální definice dle České arteterapeutické asociace (online, cit. 2020-03-01) zní: 

„ Arteterapie a artepsychoterapie jsou terapeutické obory využívající výtvarnou tvorbu 

k podpoře zdraví, seberozvoje a růstu. Napomáhají překonat a integrovat psychické 

a zdravotní obtíže prostřednictvím výtvarného kreativního procesu v terapeutickém vztahu 

klient-výtvor-arteterapeut. Arteterapie patří ke kreativním neverbálním terapiím a jako 

mezirezortní obor je využívána ve zdravotním a psychosociálním kontextu.“ 

Arteterapie je mladý obor psychoterapie, ve kterém ale dochází k progresivnímu 

rozvoji. Poznávání arteterapie bylo navíc utlumeno komunistickým režimem. Ve světě 

první výraz „art therapy“ použila Margaret Naumburgová ve 30. letech 20. století v USA, 

kde v 60. letech bylo možné i univerzitní studium. V Čechách došlo k rozvoji arteterapie 

až v roce 1990, kdy PhDr. Milan Kyzour založil a vedl „Ateliér arteterapie“ při Jihočeské 

univerzitě v Českých Budějovicích. Jeho práce byla založena i na zkušenostech s prací 

s pacienty neurologického a psychiatrického oddělení v Českých Budějovicích. Jeho tzv. 

Rožnovská arteterapeutická škola je založena na skupinové zážitkové analýze, funguje 

jako praktický výcvik. 

Pomocí arteterapie lze podporovat intelektuální rozvoj dítěte, kdy lze pomocí 

detailů kresby, zachycení okolí indikovat jeho intelektuální růst. Dítě pomocí kresby 

dostává prostor rozvíjet se i v dalších směrech a dochází k jejich integraci – emocionálně, 

fyzicky (vizuálně motorická koordinace), perceptivně (vnímání barvy, tvaru, prostoru…), 

esteticky (organizace cítění, myšlení, vnímání barev, tvarů…), sociálně (identifikace sebe 

i ostatních) i kreativně (jedinečnost a originalita kresby). Forma receptivní je založena na 

vnímání již vytvořených děl pod vedením terapeuta, který sleduje nějaký záměr. Ve formě 

produktivní člověk sám vytváří výtvarná díla. (Šicková-Fabrici, 2002). 
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U lidí s mentálním postižením se dají stanovit tyto cíle: 

- Snížení psychického napětí 

- Uvolnění kreativity 

- Zlepšení komunikace 

- Relaxace a uvolnění 

- Vyladění osobnosti 

- Začlenění do společnosti 

- Změna aspiračních tendencí 

- Práce se sebereflexí, sebeovládáním a vůlí (Valenta, 2009). 

 

Nejvíce s dětmi s mentálním postižením pracoval K. H. Menzen, který význam 

arteterapie pro tuto skupinu lidí vidí v kompenzaci horších funkcí mozku a klade důraz na 

osobnost a esteticko-bazální stimulaci. Gregušová spatřuje význam v komentování již 

vytvořených obrázků. Zpětná vazba v čase ilustruje rozvoj kreativity, slovní zásoby, 

fantazie a sociálního cítění (Šicková-Fabrici, 2002).  

 Kresba lidí s mentálním postižením je infantilnější vzhledem ke skutečnému věku, 

nedokážou pracovat s perspektivou, rozlišovat polostíny, překrývání kontur, počitky 

a vjemy tvarů jsou nediferencované, nedochází k úplnému rozlišení figury a pozadí, 

nezaměřují se na detaily. Je tedy lepší pracovat s dvourozměrnými objekty. Záměrem 

terapie je snížení psychické tenze, nácvik empatie, uvolnění kreativity, relaxaci atd.  

Styl práce může směřovat několika směry, lze využívat různé techniky: 

- technika čmárání – dítě svévolně čárá po papíře a až pak se snaží najít v kresbě 

nějaký motiv 

- volná kresba/malba – bez konkrétního zadání, často s využitím prstů 

- nácvik práce s čárou/linií – začíná se u čmárání a později se přechází na jednotu 

linie, obrysy, obrazce 

- hra s benzinovým papírem – lze využívat i u dětí s malými výtvarnými 

schopnostmi. Využívá se olejových barev rozpuštěných v benzínu, které se lijí na 

vodní plochu a sacím papírem se stírají z hladiny.  
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- výtvarné hry – dokreslování již hotového obrazu. 

Děti s mentálním postižením jsou často bezradné z velké bílé plochy, a proto je nutné 

začít s přístupy vycházejícími z neohraničené plochy: 

- rozfoukávání barvy – rozfoukává se na velké bílé ploše, klidně na odvinovací roli 

- malování na netradiční materiál – je třeba využít různých materiálů, různých 

struktur – obaly, nábytek, zdi… 

- monotyp tažený vodou – po barevné ploše se táhne navlhčený papír a tím vznikají 

obrazy 

- malování deštěm – na papír, předmět se nanese barva, nechá se na ně působit déšť 

a vznikají obrazy plných barev 

- kresba chladu a tepla – děti kreslí obrázek, kdy je jim teplo nebo zima. Na základě 

toho se učí vnímat teplé a studené barvy 

- kresba chuti – původně asociační technika, která se rozvíjí instrukcí, dítě má 

vyjádřit chuť různých potravin barvou, dítě tak může vymyslet i dosud neznámou 

barvu (Klivar, 2002). 

Všemi výše uvedenými metodami a technikami se dá pracovat jak individuálně, tak 

skupinově. Při individuální terapii se vytváří úzký kontakt mezi klientem a terapeutem 

a využívá se tehdy, kdy by účast jedince ve skupině působila na ostatní členy odstrašivě, 

negativně (př. kvůli agresivnímu chování). Skupinová terapie je náročnější pro terapeuta, 

ale má mnoho výhod – rychlejší sociální učení, podpora, sounáležitost s okolím, klient vidí 

zpětnou vazbu, dochází k dělbě moci i odpovědnosti. Samozřejmě jsou zde i nevýhody – 

menší diskrétnost, organizační náročnost, větší pohotovost terapeuta, méně času na 

jednotlivce, nálepkování. V rámci skupinové formy je možné využít rodinnou arteterapii, 

která má vliv na citovou výchovu dítěte, zlepšuje problémové jevy v rodině. Terapie 

v rodině musí být komplexní, včetně mezigeneračních vztahů a problémů. Může odkrýt 

skrývané problémy v rodině a tím zlepšit rodinou situaci, komunikaci a snížit konflikty 

v rodině (Šicková-Fabrici, 2002). 

Hodnocení uměleckého díla u lidí s mentálním postižením je vhodné formou 

kolektivní interpretace. Skupina se snaží uhodnout, co jedinec svým dílem vyjádřil, co 

zamýšlel, co v ní ukryl. Toto hodnocení pomáhá i ostatním členům skupiny s hledáním 
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slov a významu. Arteterapeut NESMÍ do diskuze nijak zasahovat, je nestranným 

pozorovatelem, může pouze motivovat. Speciální pedagog hodnotí vývoj a obsah kresby 

(Valenta, 2009).  

 

Ergoterapie 

 Jelínková (2009) uvádí problém s vysvětlením, co ergoterapie je. Creeková 

(in Jelínková, 2009) vidí situaci obdobně, a to nejen v zemích, kde je ergoterapie novou 

disciplínou. Příčinu vidí v rozmanitosti ergoterapie. Hagerdornová (in Jelínková, 2009) 

vidí naopak příčinu v obsahu terapie, kdy při ní lidé vykonávají standardní každodenní 

činnosti – vaření čaje, oblékání…). 

Ergoterapii lze nazvat pracovní terapií, která probíhá manipulací s různými 

předměty a jejím cílem je nějaký výrobek jakožto výsledek práce. Má blízký vztah 

k pracovní rehabilitaci (souvisí s pracovním zařazením) a činnostní terapií, kde je důležitý 

proces nikoli konečný produkt (Valenta, 2009). 

Dle České asociace ergoterapeutů (online, cit. 2020-03-01): „ergoterapie je profese, která 

prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností 

jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních 

činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, 

psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním). Podporuje maximálně možnou 

participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti.“ 

 Ergoterapie byla založena v USA v roce 1917 Národní společností pro podporu 

ergoterapie zakladateli G.E. Bartonem, E.C. Slagleovou a W.R. Duntonem ml., kterému 

bylo přiřknuto označení „otec ergoterapie“, a to z důvodu publikace mnoha článků 

a založení prvního profesního časopisu. Tvůrci byli přesvědčeni, že každý člověk potřebuje 

pro svou fyzickou i duševní pohodu smysluplné zaměstnávání. Po krizi v 70. a 80. letech 

přichází změna koncepce, kdy ergoterapeuté začínají spolupracovat s dalšími profesemi 

z oblasti medicíny a je kladen důraz na obnovu tělesných funkcí. Stále je ale věnováno 

málo pozornosti psychickému stavu a volnočasovým aktivitám (Jelínková, 2009).   
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 V České republice se o rozvoj ergoterapie zasloužil prof. Rudolf Jedlička na 

počátku 20. století, který zaváděl ergoterapii v jeho ústavu pro děti s tělesným postižením 

s cílem zvyšování samostatnosti dětí. Obecně se v České republice kladl důraz při 

rehabilitaci na cvičení a fyzikální terapii a ergoterapie, v tu dobu nazývána „léčbou prací“ 

(název ergoterapie byl zaveden až v 70. letech), byla jakýmsi nadstandardem. Své místo si 

ergoterapie nachází až po roce 1994, kdy byla založena Česká asociace ergoterapeutů, kdy 

od školního roku 2004/2005 je možné stát se ergoterapeutem až o studiu na vysoké škole 

(Jelínková, 2009). 

 U dětí s mentálním postižením probíhají procesy v nervové soustavě pomaleji 

a s určitými odchylkami a v důsledku toho se projeví i opoždění v psychomotorickém 

vývoji a hmatovém vnímání. Navíc dochází k rychlejšímu procesu zapomínání a ve 

vybavování se objevují nepřesnosti, pozornost je krátkodobá a kolísavá, a proto je nutné 

časté opakování. To je umocněno potížemi v motivaci. Ergoterapie se snaží na všechny 

tyto aspekty reagovat a pracovat s nimi. Při práci s dětmi s mentálním postižením je nutné 

zdůrazňovat praktické využití výrobku nebo práce pro zvýšení sebevědomí těchto osob. 

Je třeba manipulovat s různými materiály, propojovat je. Instrukce musí být jednoduché, 

jasné a všechny činnosti musí být prakticky opakovaně demonstrovány dle potřeb 

jednotlivých klientů (Klivar, 2003). 

 Ergoterapie je založena na individualitě každého klienta, proto je nutné vyšetření, 

po kterém následuje plán rozvoje a samotná terapie. Cílem vyšetření je pochopit problém 

klienta. Metody vyšetření jsou rozmanité od pozorování po standardizované testové 

metody zjišťující úroveň klienta v oblasti motorické, kognitivní a psychosociální. Důležité 

je zaměřit se na soběstačnost klienta.  

Základními důvody hodnocení jsou:  

- ergoterapeutická diagnostika  - zjišťuje původ a rozsah potíží ve všech oblastech 

- identifikace individuálních potřeb – zjišťuje současnou úroveň 

- cíle a plánování – stanovuje cíle a priority, na základě toho je sestaven plán 

- srovnání údajů – pomáhá sledovat vývoj funkcí 

- sledování účinnosti zvolených metod  
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K hodnocení je třeba důkladná analýza úkolu, dovednosti, činnosti atp. Na základě 

toho se intervence zaměřuje na: 

- adaptace aktivity tak, aby klient nebyl znevýhodněn při provádění činnosti svým 

handicapem 

- změna prostředí, která může znamenat i umístění do jiného prostředí 

př. bezbariérový byt 

- prevence bariér, kdy ergoterapeut mění prostředí klienta, aby pro něj bylo 

bezpečné, př. protiskluzová podložka v koupelně 

- vytvoření podmínek, které klientovi umožní vykonávat činnosti v jeho prostředí 

- obnovení (rehabilitace) nebo vytvoření (habilitace) schopností pro zvýšení 

výkonu klienta v různých potřebných oblastech. 

K rozvoji schopností a dovedností je možné využít mnoho metod, technik i pomůcek 

(Jelínková, 2009). 

 

Animoterapie  

 Je možné se setkat i s označením zooterapie nebo terapie s účastní zvířete. Může jít 

o jakákoli, pro klienta vhodná, zvířata, nejběžněji se setkáváme s  koni (hipoterapie), psy 

(canisterapie) a kočkami (felinoterapie). Zvířata stimulují psychickou stránku člověka, 

pomáhají zlepšit sociální komunikaci a uspokojit potřeby bezpečí a jistoty (Valenta, 2009). 

 Zvířata mají nezastupitelnou roli při aktivizaci i zklidnění klientů. Klient musí 

o zvíře pečovat, čímž si zlepšuje svou fyzickou kondici, pravidelný denní rytmus zvířete 

zavádí denní rytmus i u klienta. Je prokázáno, že lidé, kteří mají své domácí zvíře, mají 

nižší hladinu cukru v krvi, nižší krevní tlak a méně je u nich diagnostikována deprese 

(Nerandžič, 2006). 

 Dle Animoterapie.cz (online, cit. 2020-03-01) se zvířatům léčebná moc připisuje již 

od středověku. V Belgii využívali zvířata jako doplňkovou činnost u zdravotně postižených 

již v 8. století. V Německu od 19. století funguje Betel – centrum pro epileptiky, kde 

využívají různé druhy zvířat. Největší průlom začal v roce 1969 v USA díky zkušenostem 

psychiatra B. M. Levinsona se psy, který v roce 1982 napsal metodické zásady nové vědní 
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disciplíny "pet-facilitated therapy". V roce 1992 vzniká mezinárodní IAHAIO 

(International Association of Human-Animal Interaction Organizations), jejímž členem se 

Česká republika stala v roce 1995. Od té doby dochází k neustálému zkoumání vztahu 

člověka a zvířete a jejich chování.  

 Při zvířecí terapii se nejčastěji využívají koně (hipoterapie) a psi (canisterapie). 

Canisterapie má pozitivní vliv na chování, prožívání, utváření sociálních vztahů, 

verbální i neverbální komunikaci, při získávání informací o psech člověk nabývá nových 

znalostí a zkušeností, při péči o psa se zlepšuje motorika, při polohování i k ovlivňování 

tělesných funkcí – zahřívání, uvolnění spasmů apod. U lidí s handicapem je možnost 

využití psů jakožto asistenčních, kteří pomáhají člověku při běžných každodenních 

činnostech (Valenta, 2009). 

 U dětí s mentálním postižením nezáleží pouze na intelektu, ale i na sociálních 

dovednostech a emoční zralosti. Sociální a emoční deprivace mohou navíc snížit reálný 

inteligenční kvocient (IQ) i o 10 – 20 bodů. U dětí s mentálním postižením pes dokáže 

vzbudit u dětí zájem a zvyšovat pozornost, kontakt se zvířetem uspokojí jejich zvýšenou 

potřebu kontaktu, zvyšuje zodpovědnost při péči o potřeby psa, tím se zvyšují jak 

dovednosti v oblasti sebeobsluhy, tak dochází k rozvoji motoriky, udržuje dítě v aktivitě, 

hře a pohybu, ale i naopak při klidovém kontaktu se psem dochází k hlubší relaxaci. 

V neposlední řadě pes boří bariéry mezi dětmi intaktními a dětmi s handicapem, pes je 

podnětem ke společnému kontaktu. V ústavních podmínkách zajišťuje dostatek pozornosti 

a lásky pro dítě (Galajdová, 1999). 

 Dle Valenty (2009) je nejčastější formou canisterapie u osob s mentálním 

postižením hlazení, mazlení a cílené hry, ke kterým může být využíváno množství 

pomůcek. Může docházet k návštěvě psa, který slouží k motivaci, odpočinku („Animal 

Assisted Activities“) nebo je terapie se psem cílená a součástí terapeutického procesu 

(„Animal Assisted Therapy“). 

 Dále lze rozlišit terapii pasivní, kdy zvířata pouze zpříjemňují prostředí, klient o ně 

nemusí pečovat nebo interaktivní, kdy je vyžadována aktivita klienta. Může jít o program 
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rezidentní, kdy je člověk se zvířetem ve stálém kontaktu nebo návštěvní, kdy je klient se 

zvířetem na stále stejném místě, ale pouze po omezenou dobu (Gajdová, 1999).  

 K rozšiřování ponětí o canisterapii přispívá organizace Pomocné tlapky, která 

rozlišuje 3 kategorie psů: 

- asistenční pes – nahrazuje klientovi osobního asistenta, klient pracuje se psem 

samostatně 

- pes jako šikovný společník – povely pro psa dává jiná osoba 

- slepecký pes – je zdravotní pomůcka člověka se zrakovým postižením, úhrada 

probíhá za pomoci sociálního odboru (canisterapie.cz, online, cit. 2020-03-04).  

Hipoterapie je součástí hiporehabilitace, která se snaží odstranit nebo zmírnit 

handicap. K výběru koně dochází podle jeho charakteru, musí být zdravý (Valenta, 2009). 

Dle české hiporehabilitační společnosti (online, cit. 2020-03-04) „Hiporehabilitace 

znamená spolupráci mezi odborníkem a speciálně připraveným koněm zaměřenou 

na zlepšení kvality života lidí se zdravotním znevýhodněním a speciálními potřebami.“ 

Výcvik trvá 1 rok a má 3 fáze:  

v základním výcviku získávají koně poslušnost a naučí se zapojovat správné svalové 

skupiny 

při jízdě v terénu dochází k odstranění lekavosti koně 

nácvik klidného čekání a stoje u rampy, kdy se kůň učí trpělivosti (Nerandžič, 2006). 

Hipoterapie probíhá u dětí s lehkým mentálním postižením převážně pomocí práce 

s koněm (pedagogicko-psychologické ježdění nebo také psychoterapeutické ježdění), 

kdežto u dětí se středně těžkým mentálním postižením, kde se předpokládají další 

přidružená postižení formou ježdění na koni. S hipoterapií se většinou začíná kolem 

3. roku dítěte (Valenta, 2009). 

Při hipoterapii působí prvky specifické a nespecifické. Mezi nespecifické prvky můžeme 

zařadit vliv tepla, cvičení proti odporu, obranné reakce těla proti pádu, posturální reflexy, 

taktilní kožní podněty atd. Specifickými prvky jsou pohyb vpřed a vzad jako součást 
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motorického vývoje, simulace chůze ve vzpřímené poloze, rytmické přenášení stimulů 

atp.(Hollý, 2005).  

Klíčovou roli tedy hraje vliv na posturu, tzn. udržení polohy těla, což je podmínkou všech 

pohybů člověka (Valenta, 2009). 

Metody ježdění lze dělit z několika hledisek: 

metody zaměřené na cvičení – převážně dochází ke změnám v chování 

metody zaměřené na prožívání – klient zažívá jiné formy zážitků, než je zvyklý 

metody zaměřené na odstraňování konfliktů – vlastní psychoterapie 

Každá terapie by měla mít předem jasně daný cíl, měla by být zachována kontuniuta při 

postupování od jednoduššího ke složitějšímu, ale je nutné i pružně reagovat na aktuální 

stav klienta (Hollý, 2005).  

 

Snoezelen 

Pojem Snoezelen vychází z německých slov: snuffelen znamenající hledat, čichat, nebo 

prozkoumat a doezelen, které znamená relaxovat (Nursing Homes, 2005). 

Snoezelen je multisenzorická místnost, kde na klienta zároveň působí podněty čichové, 

vizuální, sluchové a hmatové s cílem uvolnění a relaxace (Harris, 2007). 

Hnutí Snoezelen prokázalo neoddiskutovatelný pozitivní vliv u lidí nejen s mentálním 

postižením, ale i s dalšími handicapy. V 90. letech dochází k rozšiřování a rozvoji 

multisenzoriálních místností ve Velké Británii, Kanadě a USA a od té doby se začal 

uplatňovat v již 40 zemích po celém světě (Special Heaven, 2020). 

Pobyt v multisenzorické místnosti má tyto výhody: 

rozvíjí sociální schopnosti a posiluje emoční stabilitu – ve snoezelenu děti cítí jistotu, 

bezpečí, zvyšuje relaxaci a snižuje agresivitu, podporuje komunikaci 

zlepšuje senzorické motorické schopnosti – aktivuje všechny smyslové analyzátory, pobízí 

ke zkoumání prostředí 
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zlepšuje kognitivní dovednosti – vzhledem k nabízeným podnětům zlepšuje koncentraci 

pozornosti, vyvolává kreativitu (Weiss, 1 CEU seminar). 

U dětí s mentálním postižením je multisenzorická místnost využívána především jako 

volnočasová aktivita, ale dle výzkumu Ústavu sociální práce a aplikovaných sociálních 

studiíí ve Staffordshire University má pobyt ve snoezelenu zjevný pozitivní vliv na 

sebepoškozující chování u jedinců s mentálním postižením (Cavetb, 2001). 

Zařízení multisenzorické místnosti musí být rozmanité, aby poskytovalo dostatečné 

množství podnětů. Je třeba vzít v úvahu skupinu lidí, kteří budu snoezelen navštěvovat 

a zároveň účel, ke kterému má snoezelen sloužit. Jednotlivé pomůcky musí být lákavé 

a přístupné pro všechny lidi, včetně osob s tělesným postižením (Weiss, 1 CEU seminar). 

Snoezelen může být koncipován jako aktivní nebo pasivní místnost. V pasivní místnosti 

je člověk vystavován různým účinkům bez jeho vlastního přičinění, zařízení v místnosti je 

aktivní, barvy se mění samovolně, samostatně se pohybují, vydávají zvuky. V aktivní 

místnosti zařízení reaguje na aktivitu klienta, čímž klient samostatně řídí účinky smyslové 

terapie na jeho osobu (Messbauer, 2008). 
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4 Úvod praktické části 

 V praktické části bylo pracováno se dvěma skupinami – rodiči dětí se středně 

těžkým a těžkým mentálním postižením a pedagogy z institucí poskytujícími volnočasové 

aktivity. Účastníci výzkumu byli osloveni pomocí strukturovaného dotazníku, případně 

strukturovaného telefonického rozhovoru. Rodiče dětí byli osloveni přes základní školu 

speciální, které jejich dítě navštěvuje. Každá z oslovených škol poskytuje volnočasové 

aktivity, ale pouze pro děti zařazené v jejím vzdělávacím programu. Tyto aktivity nejsou 

do výzkumu zahrnuty, protože o těchto aktivitách rodiče žáků vědí a není možné je volně 

využít žáky z jiných škol.  

Cílem výzkumné části je: 

1. Zjistit současný stav informovanosti rodičů o možnostech volnočasových 

aktivit pro děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením (dále STMP 

a TMP). 

2. Zjistit poptávku po volnočasových aktivitách pro děti se STMP a TMP 

a finanční možnosti rodin na zájmové kroužky. 

3. Zjistit nabídku volnočasových aktivit okolních institucí pro děti se STMP 

a TMP. 

4. Zjistit, za jakých okolností by bylo možné otevřít zájmové kroužky pro děti se 

STMP a TMP. 

5.  Snaha o propojení těchto dvou skupin, jejich vzájemná komunikace a snaha 

o ovlivnění nabídky a poptávky volnočasových aktivit pro děti s mentálním 

postižením. Výsledek výzkumu bude předán oběma sledovaným skupinám. 

 

4.1 Výzkumný vzorek 

Ke spolupráci byly osloveny následující základní školy speciální v okresech 

Nymburk a Kolín: 

Speciální základní škola Poděbrady, příspěvková organizace 

 Škola je zřizována Středočeským krajem pro 100 dětí, kterým byla přiznána 

podpůrná opatření 3-5 stupně. Školu navštěvují děti s mentálním postižením všech typů, 
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děti s poruchou autistického spektra, se smyslovým a tělesným postižením, s poruchou 

v oblasti komunikace, s vývojovými poruchami učení a chování těžšího stupně, děti 

s kombinovaným postižením. Osloveno bylo 62 rodičů dětí se středně těžkým a těžkým 

mentálním postižením. Na škole probíhá od roku 2002 integrační projekt Setkání, kdy 

školu navštěvují žáci 7. ročníku okolních základních škol a víceletých gymnázií 

a seznamují se osobně s problematikou dětí s mentálním postižením. Při škole funguje 

Občanské sdružení Přístav, z.s., které podporuje fungování dětí ve škole formou 

sponzoringu, ale i poskytováním volnočasových aktivit (Speciální základní škola 

Poděbrady, příspěvková organizace [online]. [cit. 2020-04-01]. Dostupné z: www.spec-

skola.cz). 

 

Dětský domov, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Nymburk, 

příspěvková organizace 

 Škola je zřizována Středočeským krajem a je určena dětem se speciálními 

vzdělávacími a výchovnými potřebami. Jsou zde vzdělávány děti s mentálním postižením, 

poruchami řeči, vývojovými poruchami, tělesným postižením, sluchovým postižením 

a souběžným postižením více vadami. Škola dětem poskytuje logopedickou péči, výchovné 

poradenství i zájmové kroužky. Škola je obklopena rozlehlou zahradou s příjemným 

prostředím, pískovištěm. V základní škole se aktuálně vzdělává 65 dětí s mentálním 

postižením, z toho oslovených rodičů bylo 45 (Dětský domov, Praktická škola, základní 

škola a mateřská škola Nymburk, příspěvková organizace [online]. [cit. 2020-04-01]. 

Dostupné z: http://zsdd.cz/). 

 

Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Kolín, příspěvková organizace 

 Škola je zřizována Středočeským krajem a vzdělává žáky podle par. 16, odstavce 9 

školského zákona. Škola má kapacitu 160 žáků, oslovených rodičů dětí se středně těžkým 

a těžkým mentálním postižením bylo 52. Cílem školy je vytváření vhodných podmínek pro 

vzdělávání dětí s různými druhy postižení, zaměřuje se na spolupráci, osamostatňování se, 

věnování se zdravému životnímu stylu, smysluplnému využívání volného času. 

http://www.spec-skola.cz/
http://www.spec-skola.cz/
http://zsdd.cz/
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Při vyučování využívá kooperativní a projektové vyučování. K výuce jsou využívány 

moderní informační technologie. Zájmové kroužky jsou poskytovány pro děti z jejich 

vzdělávacího programu. Škola pořádá letní a zimní olympiádu pro lidi s handicapem – Hry 

pro radost pod záštitou města Kolína (Základní škola, mateřská škola a praktická škola, 

Kolín [online]. [cit. 2020-04-01]. Dostupné z: http://www.zskolin.cz/). 

 

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 

 Škola je zřizována Středočeským krajem a je určena pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Hlavním posláním je příprava žáků na praktický život, zaměřuje 

se tedy ve velké míře na soběstačnost a sebeobsluhu. Škola poskytuje logopedickou péči. 

Kapacita školy je 60 žáků, dětí se středně těžkým a těžkým mentálním postižením je ve 

škole 9, jejichž rodiče byli osloveni. Při škole působí spolek Ruku v ruce, který pomáhá 

škole formou sponzoringu a podporuje mimoškolní aktivity žáků (Základní škola, Městec 

Králové, Náměstí Republiky 303 [online]. [cit. 2020-04-01]. Dostupné z: https://www.zs-

mesteckralove.cz/clanky/zakladni-skola-specialni/). 

 

Základní škola, Lysá nad Labem, Komenského 1534 

 Škola je zřizována Středočeským krajem a v základní škole speciální se 

vzdělávající žáci, kterým jejich stav nedovoluje prospívat na základní škole. Škola se snaží 

o maximální možnou míru samostatnosti a nezávislosti. Školu navštěvuje 89 žáků, z toho 

19 žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, jejichž rodiče byli osloveni. 

Ve škole jsou žáci s mentálním, sluchovým, tělesným postižením, žáci s poruchami 

v oblasti komunikace, autistického spektra. Školu navštěvují i žáci s vývojovými 

poruchami učení a chování. I zde probíhají volnočasové aktivity, ale pouze pro žáky této 

základní školy (Praktická a základní škola Lysá nad Labem, příspěvková organizace 

[online]. [cit. 2020-04-01]. Dostupné z: http://www.specialniskolalysa.cz/). 

 

http://www.zskolin.cz/
https://www.zs-mesteckralove.cz/clanky/zakladni-skola-specialni/
https://www.zs-mesteckralove.cz/clanky/zakladni-skola-specialni/
http://www.specialniskolalysa.cz/
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Celkem bylo osloveno 187 rodičů dětí se STMP a TMP ze základních škol 

speciálních v Kolíně, Poděbradech, Nymburce, Městci Králové a Lysé nad Labem. 

Strukturovaný dotazník odevzdalo zpět 138 respondentů, což je 76,24% oslovených. 

 

Graf 1: počet respondentů  

 

Zdroj: autorka práce (vlastní šetření) 

 

Oslovené organizace poskytující volnočasové aktivity jsou popsány níže. Blíže jsou 

specifikovány ty instituce, které již volnočasové aktivity pro děti s handicapem poskytují 

v regionu Kolín a Nymburk. Zkontaktován byl vždy vedoucí pracovník organizace, 

v případě asociací jsem oslovila jak vedoucího asociace, tak uvedené členy ze sledovaných 

regionů. 

 

Centrum pro všechny, Nymburk 

 Jedná se o spolek, který splňuje všechna integrační či inkluzivní specifika, jeho 

volnočasové aktivity navštěvují jak děti intaktní, tak děti s handicapem. Kromě 

krátkodobých zájmových kroužků, poskytují i jednodenní a vícedenní akce jako např. 

výlety, tábory, pobytové víkendy. Spolupracují s okolími firmami i dobrovolníky. 

Rodičům dětí s handicapem nabízí i respitní péči. Pomáhají překonat bariéry mezi světem 

76,24

23,76

Odevzdalo

Neodevzdalo



44 

 

„zdravých“ a lidí s handicapem. Pracují formou moderní pedagogiky, zážitkové 

pedagogiky. Jako vhodné prostředí pro práci s dětmi vidí přírodu a snaží se ji využívat 

k mnohým aktivitám (Centrum pro všechny, spolek [online]. [cit. 2020-04-01]. Dostupné z: 

http://www.centrumprovsechny.cz/) 

 

Středisko respitní péče Volno, z.ú., Kolín 

 Posláním Střediska respitní péče je pomoci rodinám a dětem s postižením 

mentálním a kombinovaným. Podporují rodiny, aby děti mohly zůstat ve svém primárním 

přirozeném rodinném prostředí. Služby jsou zpravidla poskytované dětem od 1 roku po lidi 

v období mladé dospělosti do 26 let. 

Středisko má registrované tyto služby: 

- odlehčovací služby – cílem je krátkodobé zastoupení rodiny v péči o dítě, aby dítě 

mohlo nadále zůstat ve své rodině, a to ve formě ambulantní, týdenní a víkendové 

- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – formou pracovně výchovných 

činností s dětmi (tvořivé aktivity, pracovní činnosti, pohybové činnosti, kuchařský 

kroužek, počítačový kroužek), nácvik a upevňování motorických, psychických 

a sociálních schopností a dovedností dítěte, podpora při vzdělávání - poskytnutí 

asistenta, zajištění volnočasových aktivit), poskytování pomoci při společenském 

kontaktu (doprovod k lékaři, do školy), sociálně terapeutických činností 

(poradenství a podpora psychologa, sociálního pracovníka, pomoci při uplatňování 

práv. Forma terénní a ambulantní.  

- sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením – obdobné služby 

jako služby pro rodiny dětí. 

- sociální rehabilitace – nácvik dovedností péče o svou osobu, zvyšování 

soběstačnosti, zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím, aktivizační 

činnosti, pomoc s uplatňováním práv. Forma terénní a ambulantní (Středisko 

respitní péče Volno, z.ú., Kolín [online]. [cit. 2020-04-01]. Dostupné z: 

https://www.volno-os.cz/). 

 

http://www.centrumprovsechny.cz/
https://www.volno-os.cz/
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Cesta životem bez bariér, z.s. 

 Centrum bylo zřízeno matkou handicapovaného chlapce, která byla vystavena 

dopadům nefungující integrace při vstupu syna do 1. třídy. Cílem organizace je odstraňovat 

bariéry v Kutné Hoře pro všechny občany se zdravotním postižením. Snaží se ucházet 

o granty z Evropské unie, ale v rámci centra denních služeb poskytují i rehabilitační služby 

a odlehčovací službu, dále poskytují volnočasové aktivity (Cesta životem bez bariér, z.s. 

[online]. [cit. 2020-04-01]. Dostupné z: http://www.cestazivotembb.cz/). 

 

Farma Dolní mlýn 

 Koňská farma se nachází v malé vesnici nedaleko Kolína. Poskytuje možnost péče 

o koně i vyjížďky na koních, a to jak pro děti zdravé, tak děti s handicapem. Spolupracuje 

se Střediskem respitní péče VOLNO, které zajišťuje termíny pro jejich klienty (Farma 

Dolní mlýn [online]. [cit. 2020-04-01]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/dolnimlyn1/). 

  

Welšánek 

 Welšánek je centrum pro volný čas a pony klub. Cílem je práce s koňmi a dětmi 

všech dětí bez rozdílu a propojování a rozvíjení vztahu člověka a koně. Kromě 

krátkodobých aktivit poskytují i víkendové pobyty a letní tábory (Welšánek [online]. [cit. 

2020-04-01]. Dostupné z: http://www.welsanek.cz/). 

 

Další oslovené instituce blíže nepopisuji vzhledem k tomu, že aktuálně neposkytují 

volnočasové aktivity pro děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením nebo 

nebylo možné je zkontaktovat: 

- DDM Poděbrady – aktuálně neposkytují 

- DDM Kolín – aktuálně neposkytují 

- DDM Nymburk – aktuálně neposkytují 

- DDM Čelákovice – aktuálně neposkytují 

http://www.cestazivotembb.cz/
https://www.facebook.com/dolnimlyn1/
http://www.welsanek.cz/
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- ZUŠ Kolín – aktuálně neposkytuje 

- ZUŠ Poděbrady – aktuálně neposkytuje 

- ZUŠ Nymburk – aktuálně neposkytuje 

- ZUŠ Lysá nad Labem – aktuálně neposkytuje 

- Členové České muzikoterapeutické společnosti – Hana Bronišová, Petr Broniš, 

Jana Weberová, Jiří Hampl – aktuálně v regionu Kolín a Nymburk neposkytují 

- Česká asociace ergoterapeutů – nemají žádného ergoterapeuta v tomto regionu pro 

volnočasové aktivity nebo individuální konzultace, ergoterapeuti pouze v 

zařízeních 

- Česká arteterapeutická asociace – Klára Kolmanová, Lucie Krejčová – aktuálně 

neposkytují 

- Česká hiporehabilitační společnost – není žádné doporučené středisko v okresech 

Kolín a Nymburk 

- Pomocné tlapky – canisterapie.cz – stránky neaktualizované, nereagují na žádném 

z uvedených kontaktů 

- Středisko Krahujec Nymburk – aktuálně neposkytují 

- Junák – český skaut, středisko Psohlavci Český Brod, z. s. – aktuálně neposkytují 

- Junák – český skaut, středisko Lysá nad Labem, z. s. – aktuálně neposkytují 

- Junák – český skaut, středisko Krále Jiřího Poděbrady, z. s. – aktuálně neposkytují 

- Skaut, 1. Středisko Kolín – aktuálně neposkytuje 

- Asociace TOM, středisko Poděbrady – aktuálně neposkytuje 

- T.K. Arnika Kolín – nereaguje na kontakt 

- Klub Dobré zprávy, Lysá nad Labem – aktuálně neposkytuje 

- Mezera – nereaguje na kontakt 

- Leccos – nereaguje na kontakt 

- SHM Klub Liblice – nereaguje na kontakt 

- Kroužek, Brandýs nad Labem – nereaguje na kontakt 

- Dítě a kůň  - nereaguje na kontakt 
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4.2 Otázky pro dotazníky 

Rodiče dětí vyplňovali formou strukturovaného dotazníku tyto otázky: 

1. O jakých možnostech využití volného času, kterých by se mohlo vaše dítě účastnit, 

víte? 

2. Zúčastňuje se dítě některé zájmové aktivity? Které? 

3. Pokud ne, z jakého důvodu? 

4. Máte zájem o kroužky pro vaše dítě? Zakroužkujte.  ANO - NE 

5. Jaké zájmové aktivity by pro vaše dítě byly vhodné, zajímavé?  

6. Jaká cena kroužku je pro vás akceptovatelná? 

7. Jak daleko jste ochotni za kroužkem dojíždět? 

 

Strukturovaný dotazník pro poskytovatele služeb obsahoval tyto otázky: 

1. Nabízíte kroužky pro děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením? 

Zakroužkujte.  ANO -NE 

2. Pokud ano, jaké? 

3. Jaká je cena kroužku? 

4. Jaká je kapacita kroužku? Je naplněna? 

5. Pokud kroužky pro tyto děti neposkytujete, z jakého důvodu? 

6. Co byste potřebovali k otevření kroužku pro děti se středně těžkým a těžkým 

mentálním postižením? 

7. Jaká by byla předpokládaná cena kroužku při jeho otevření? 
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5 Výzkumné šetření 

  Výzkumné šetření bylo zaměřeno na možnosti volnočasových aktivit pro děti se 

středně těžkým a těžkým mentálním postižením v regionech Kolín a Nymburk. Výsledkem 

šetření by mělo být spojení poptávky a nabídky volnočasových aktivit v tomto regionu. 

Nejprve jsou prezentována data získaná od rodičů dětí a zvlášť od společností poskytující 

volnočasové aktivity. Ve výsledcích šetření jsou propojeny obě tyto skupiny.  

 

5.1 Prezentace získaných dat z výzkumu – rodiče dětí 

Rodiče dětí se středně těžkým a těžkým mentálním postižením byli osloveni 

výhradně formou strukturovaného dotazníku prostřednictvím škol, které navštěvují.  

 

Otázka č. 1: O jakých možnostech využití volného času, kterých by se mohlo vaše dítě 

účastnit, víte? 

Téměř polovina respondentů, početně 53 respondentů, neví o žádné možnosti 

volnočasových aktivit pro své děti se STMP a TMP. Třetina respondentů uvedla, že je 

možné využít aktivity ve škole. Největší povědomí mají rodiče o nymburském Centru pro 

všechny (16 respondentů), ale opakovaně se objevuje odpověď, že aktivit se není možné 

zúčastnit vždy, a to z důvodu nedostatku asistentů. Deset respondentů zná aktivity 

kolínského respitního střediska VOLNO. Možnost hipoterapie a plavání uvádí 

6respondentů. Pět respondentů se domnívá, že je možné navštěvovat zájmové aktivity 

poskytované Domem dětí a mládeže (dále DDM). Možnost účastnit se aktivit v ZUŠ 

a Skautu uvádí 2 respondenti. Další odpovědi jsou spíše obecného charakteru – sportovní 

aktivity, zpěv, cvičení, ping-pong, výtvarný kroužek, myslivecký kroužek, rybářský 

kroužek, jóga, Sokol, fotbal, bohužel nejsou uvedeny konkrétní instituce. Jeden respondent 

uvádí možnost plavání ve společnosti Cesta životem bez bariér, která má ale sídlo v Kutné 

Hoře, tudíž mimo sledované okresy. V adresáři pro rodiče ale tato možnost bude uvedena. 

Jeden respondent uvádí možnost nymburského N klubu, což je nízkoprahové zařízení. 

Jeden účastník výzkumu uvádí spolek OKNO Kolín, společnost ale neexistuje. Podle 

názoru autorky došlo k záměně s VOLNEM. Jeden rodič uvádí, že sice navštěvují školu 
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v Nymburce, ale bydlí v Mladé Boleslavi, takže jejich cílová lokalita je mimo sledovanou 

oblast. 

 

Otázka č. 2: Zúčastňuje se dítě některé zájmové aktivity? Které? 

Žádnou volnočasovou aktivitu nenavštěvuje 57 dětí s STMP a TMP, z toho jedno 

dítě ukončilo volnočasovou aktivitu před rokem, kdy navštěvovalo arteterapeutický den 

Artík v Centru pro všechny v Nymburce. Různé zájmové kroužky pouze ve speciální škole 

navštěvuje 22 dětí, jedná se o stolní tenis (5), ping-pong (5), břišní tance (3), míčové hry 

(2), vaření (2), keramiku (2), zpěv (1), cvičení (1), angličtinu (1). Aktivity ve VOLNU 

Kolín navštěvuje 8 dětí - hipoterapie (4), sportovní aktivity (3), keramiku (1). Různých 

aktivit, které nabízí nymburské Centrum pro všechny, se zúčastňuje 8 dětí. Fotbal hrají 

4 děti, bohužel ale není uvedeno, kde se fotbalu zúčastňují. Plavat chodí 8 dětí, plavání se 

ale koná mimo sledovanou lokalitu, a to v Kutné Hoře. Dalšími aktivitami uvedenými 

jednotlivci je tanec v DDM, jedna maminka udává, že dříve chodili na pohybové aktivity 

v Sokole, kde se ale matka musela sama domluvit a přemlouvat a sama dítěti asistovala. 

Jedno dítě navštěvuje sportovní přípravku v Lysé nad Labem. Jednou je také uveden 

N Klub, ale bez konkrétní aktivity. Bez uvedení místa konání jsou sportovní kroužek, 

myslivecký kroužek, rybářský kroužek, kuželky, jóga, vaření, cvičení a 2x hipoterapie. 

Osm rodičů uvádí, že děti mají volnočasové aktivity s rodinou, která se dětem snaží nabízet 

různé možnosti – lyžování, bruslení, plavání, procházky, kolo. 

 

Otázka č. 3: Pokud ne, z jakého důvodu? 

  V návaznosti na předchozí otázku neodpovědělo 54 respondentů. Nejčastěji se 

objevují odpovědi, že rodič neví o žádné vhodné aktivitě (7), dítě o nic nejeví zájem (8), 

z toho jedna matka dodává, že pro syna se nic nehodí, syn není vyhraněný, vyhovuje mu 

program v družině. Oba rodiče pracují v Praze, takže mají problém i s časem a rodinnou 

logistikou, druhé dítě navštěvuje školu v Jirnech. Z časových důvodů se žádného kroužku 

nezúčastňuje 8 dětí, rodiče upřesňují, že dítě si potřebuje odpoledne odpočinout, 

potřebovali by kroužek třeba od 17 hod. a o žádném takovém neví. Pět dětí nenavštěvuje 
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žádnou zájmovou aktivitu z důvodu dojíždění a bydliště na vsi. Dalšími důvody pro 

absenci volnočasových aktivit jsou různé zdravotní důvody – epilepsie (5), ADHD, 

mentální retardace (2), porucha pozornosti, z důvodu stanovené diagnózy, dítě by nebylo 

schopné účastnit se tělesných aktivit, zdravotní důvody obecně (2). Únava dítěte ovlivňuje 

možnost využívání volnočasových aktivit u 3 dětí, jeden rodič upřesňuje, že když přijede 

dítě ze školy, je dost unavené a odpočívá, bere velké množství léků, které únavu způsobují, 

jeden rodič se domnívá, že všechny volnočasové aktivity jsou až po 16. hodině, a to už je 

dítě unavené. Dva rodiče nechtějí pro své dítě žádné volnočasové aktivity. Dalšími důvody 

byly: bezpečnost dítěte i ostatních dětí, není čas prostor ani ochota k opakovanému 

vysvětlování lektorů dítěti a bez účasti rodičů nic není, přitom syn by potřeboval být i bez 

rodičů, finanční důvody, jednomu dítěte byl kroužek zrušen, jedno dítě je na čekací listině, 

jedni rodiče mají obavu z odmítnutí vzhledem k diagnóze, dvoje rodiče čekají na nabídku 

od institucí, matka nic nesháněla, dle názoru matky by tohle měla nabízet sociální 

pracovnice, která chodí kontrolovat, jak peníze od nich využívají, jednu rodinu nikdy 

nenapadlo, že by syn někam mohl chodit, sám nemůže nikam, matka by musela chodit 

s ním, ale dítě má ještě mladšího sourozence, pro kterého nemá hlídání. Obavu, že by dítě 

samo kroužek nezvládlo, mají další dvě matky, přičemž jedna upřesňuje, že dítě je 

nesamostatné. Organizační důvody uvádí další jeden rodič. Jeden z rodičů uvádí, že díky 

vysokým požadavkům ze školy není možné dítě začlenit do volnočasových aktivit. Dále se 

rodiče domnívají, že organizace o tyto děti nemají zájem, další rodiče dodávají, že je 

problém s obsazeností kroužků a s nedostatkem asistentů v Centru pro všechny. Další 

z dětí utíká, takže není možné ho bezpečně začlenit samostatně do žádného zájmového 

kroužku, další dítě má problém se začleněním do kolektivu i ve škole, není možné ho zatím 

zařazovat do další sociální skupiny. Pro dalšího rodiče dostačují aktivity, které jsou 

poskytovány v rámci povinného vzdělávání – cukrárna, divadlo, solná jeskyně apod. 

 

Otázka č. 4: Máte zájem o kroužky pro vaše dítě? ANO-NE 

 Převážná většina rodičů (88) by měla zájem o zájmový kroužek pro své dítě, jeden 

rodič preferuje kroužky pouze v družině, jednomu z nich postačuje plavání v Kutné Hoře, 

které navštěvují, pro jednoho z rodičů má kroužek smysl pouze v případě, že do něj bude 
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moci dítě chodit samostatně, další rodič by kroužek uvítal z důvodu socializace, jeden 

rodič o kroužek bude mít zájem až později, až dítě dosáhne věku 9 – 10 let. Rodičů bez 

zájmu o volnočasovou aktivitu je 34, jeden rodič uvádí jako důvod těžkou mentální 

retardaci a obává se, že by práci s dítětem nikdo nezvládl, jednomu z rodičů postačují 

zájmové aktivity ve škole a jeden z rodičů má 3 děti a o zájmový kroužek by měl zájem 

pouze v případě, že by ve stejný čas na stejném místě mohly mít volnočasovou aktivitu 

všechny děti. Na otázku neodpovědělo 7 dotazovaných. 

 

Graf 2: zájem o volnočasové aktivity  

 

Zdroj: autorka práce (vlastní šetření) 

 

Otázka č. 5: Jaké zájmové aktivity by pro vaše dítě byly vhodné, zajímavé? 

 Nejvíce respondentů (60) uvedlo zájem o sportovní aktivity, z toho plavání 

upřednostňuje 8 rodičů, jeden z nich dodává, že bez přítomnosti rodiče, fotbal 6 rodičů, 

5 rodičů by si pro své děti přálo cvičení, z toho jeden rodič jeví zájem o cvičení v kleci 

a 2 rodiče o cvičení ve vodě. Turistika by se líbila 3 rodičům pro jejich děti. Jednotlivě 

mají zájem o stolní tenis, basketbal, atletiku, jógu, gymnastiku, trampolínu, překážkové 

dráhy, kuželky, parkour, jízdu na kole. Jeden z rodičů jeví zájem o sportovní aktivity, ale 

domnívá se, že je v nich třeba porozumění, se kterým má jejich dítě potíže. 

88
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 O arteterapeutické činnosti jeví zájem 29 rodičů, a to ve formě kreslení (15), 

výtvarných a tvořivých činností (9) a keramiky (5). 

 Muzikoterapie je zajímavá pro 22 rodičů, z toho 6 rodičů upřesnilo, že by se dítěti 

líbil kroužek zpěvu, 2 uvedli hru na hudební nástroj. Do muzikoterapie je možné zařadit 

i tanec, o který by mělo zájem 9 rodičů. 

 Ergoterapii považuje za přínosnou 21 rodičů, z toho 8 rodičů vidí jako zajímavé 

vaření, 3 motorická cvičení, jednotlivě práci se dřevem, praní, zahradničení, modelářství, 

práci v dílnách, práce s jakoukoli technikou. 

 Animoterapii považuje za prospěšnou 12 respondentů, 9 pomocí hipoterapie, 

3 pomocí canisterapie. 

 Jednotlivý zájem je o angličtinu, aromaterapii, auta, logopedii, počítačový kroužek, 

skauta, solnou jeskyni a tyflopedii (zde se jedná o faktografický omyl rodiče, tyflopedie 

není kroužek, ale vědecká disciplína). 

 Dvacet dva respondentů na otázku neodpovědělo, 4 nemají zájem o žádnou 

volnočasovou aktivitu, naopak 1 z rodičů má zájem o vše nabízené. Tři rodiče neví, jaký 

kroužek by mohl být pro jejich dítě vhodný nebo zajímavý, další z rodičů chce takové 

kroužky, které dítě budou bavit. Jeden rodič požaduje takový kroužek, kde by dcera měla 

absolutní volnost. Pro jednoho z rodičů by byly zajímavé kroužky o víkendu, alespoň 

1x/měsíc několika hodinová aktivita. 

  

Otázka č. 6: Jaká cena kroužku je pro Vás akceptovatelná? 

 Na tuto otázku neodpovědělo 27 respondentů, 6 neví, jaká cena kroužku je pro ně 

dosažitelná a 5 rodičů by si představovalo zájmovou aktivitu pro své dítě zdarma. Pět lidí 

neurčilo žádnou konkrétní cenu, cena je závislá na konkrétní nabídce zájmové aktivity.  

 Vzhledem k tomu, že otázka byla položena velice široce, objevují se informace od 

ceny za lekci až po cenu za rok. Pro větší přehlednost byly ceny převedeny na roční cenu, 

respektive 10 měsíců, za předpokladu konání kroužku 1x/týden a odvozena cena za lekci. 

Kategorie byly rozděleny po 2000Kč/rok. 
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Tabulka 1: akceptovatelná cena kroužku 

cena (Kč)/rok cena (Kč)/lekce počet 

Do 2 000/rok 50/lekce 30 

Do 4 000/rok 100/lekce 23 

Do 6 000/rok 150/lekce 12 

Do 8 000/rok 200/lekce 20 

Do 10 000/rok 250/lekce 5 

Do 12 000/rok 300/lekce 5 

Do 14 000/rok 350/lekce 2 

Do 16 000/rok 400/lekce 3 

Do 20 000/rok 500/lekce 1 

Zdroj: autorka práce (vlastní šetření) 

 

Otázka č. 7: Jak daleko jste ochotni za kroužkem dojíždět? 

 Na otázku neodpovědělo 21 respondentů, jeden účastník udává, že by se rozhodl 

podle nabídky volnočasové aktivity. Rodičů, kteří nechtějí nebo nemohou dojíždět, ať již 

z časových, finančních důvodů nebo ze závislosti na hromadné dopravě, je 39, a preferují 

tedy kroužek pouze v místě bydliště nebo školy a pro 8 rodičů je akceptovatelné pouze 

blízké okolí.  

 Do 2 km jsou ochotni dojíždět 2 rodiny, do 4 km jedna rodina, do 5 km také jedna 

rodina. 10-ti kilometrová vzdálenost je akceptovatelná pro 17 rodin, 15-ti kilometrová pro 

7 rodin. Pro nejvíce respondentů (25) je dostupná vzdálenost 20 km. Účastníci, kteří by 

respektovali 25-ti kilometrovou vzdálenost, jsou 3. Pro 8 respondentů není problematické 

dopravit se do 30-ti kilometrové vzdálenosti. Dvě rodiny jsou ochotné cestovat až 50 km. 

 Ochota cestovat je ve velké míře často úměrná akceptovatelné ceně kroužku. 
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Tabulka 2: akceptovatelná dojezdová vzdálenost 

akceptovatelná 

vzdálenost 
počet rodin 

Bez dojíždění 39 

Blízké okolí 8 

Do 2 km 2 

Do 4 km 1 

Do 5 km 1 

Do 10 km 17 

Do 15 km 7 

Do 20 km 25 

Do 25 km 3 

Do 30 km 8 

Do 50 km 2 

Zdroj: autorka práce (vlastní šetření) 

 

5.2 Prezentace získaných dat z výzkumu – poskytovatelé služeb 

Při výzkumu bylo osloveno 35 institucí, a to z okresů Kolín a Nymburk. V průběhu 

výzkumu byla přidána jedna instituce z Kutné Hory vzhledem k tomu, že ji navštěvují žáci 

z kolínského okresu. Vzhledem k nízké návratnosti dotazníků – 10 dotazníků, bylo nutné 

přistoupit k telefonickému kontaktu s institucemi. Strukturovaný rozhovor byl veden 

otázkami strukturovaného dotazníku. I přesto se nepodařilo zkontaktovat všechny instituce 

– nereagovaly ani na email, ani na zmeškané hovory. Podařilo se získat data od 

28 subjektů.   
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Otázka č. 1: Nabízíte kroužky pro děti se středně těžkým a těžkým mentálním 

postižením? Zakroužkujte. ANO –NE 

 Pouze 5 z oslovených organizací poskytuje aktuálně volnočasové aktivity pro děti 

s postižením. Ostatní instituce aktuálně tyto aktivity ve své nabídce nemají.  

Graf 3: Nabídka kroužků od poskytovatelů  

 

Zdroj šetření: autorka práce (vlastní šetření) 

 

Otázka č. 2:  Pokud ano, jaké? 

- pravidelně 1x/měsíc – Artíkův den (celodenní výtvarně-pracovní den s kamarády) 

- pravidelně 1x/měsíc – Integrace je IN (celodenní výlet za kulturou, zábavou, 

poznáním) 

- pravidelně 2x/rok – Víkend naplno (víkendové setkání s bohatým programem) 

- pravidelně 1x/rok – Hurá, jedeme na tábor (týdenní pobytový tábor pod stanem) 

- nepravidelně 1x/rok – Víkend naplno (výlet v jiné oblasti než v Centru) 

- Plavání 

- Keramika 

- Péče o zvířata, v rámci možností jízda na koni 

- Hiporehabilitace 
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- sportovní klub bez bariér, kuchařský kroužek, výtvarně tvořivé aktivity, 

muzikoterapie, praktik, péče o zvířata, logopedie a komunikace. 

 

Otázka č. 3: Jaká je cena kroužku? 

- Artíkův den – 200 Kč 

- Integrace je IN – od 200 Kč 

- Víkend naplno – od 1 500 Kč 

- Hurá, jedeme na tábor – od 3 500 Kč 

Výše uvedené kroužky jsou poskytovány v Centru pro všechny, všechny jejich aktivity 

jsou každoročně dotované soukromým sektorem a s dětmi pracují jen neplacení 

dobrovolníci. 

- Plavání – 500 Kč/pololetí 

- Keramika – 50 Kč/ lekce 

- Péče o zvířata, jízda na koni – 1 000 Kč/ měsíc, u těžkého postižení s nutností 

asistenta 2 000 Kč/ měsíc 

- Hiporehabilitace – 100-300 Kč/lekce, zatím je poskytováno pouze přes 

VOLNO, z.ú,  které řídí cenu pro koncové klienty 

- Sportovní klub bez bariér, Kuchařský kroužek, Výtvarně-tvořivé aktivity, 

Muzikoterapie, Praktik (praktické a sebeobslužné činnosti), Péče o zvířata (včetně 

hipoterapie a canisterapie), Logopedie a komunikace – cena je okolo 100 Kč/lekce, 

platí se pouze za využité aktivity, není žádný paušální poplatek. 

 

Otázka č. 4: Jaká je kapacita kroužku? Je naplněna?  

Kapacita je závislá na počtu dobrovolníků, u Integrace je IN je maximální počet 

účastníků 15, Víkendu naplno a Artíkova dne se může zúčastnit maximálně 20 dětí, tábor 

má maximální možnou kapacitu 25 dětí.  

Stejně tak u plavání není možné určit přesnou kapacitu, kapacita je v závislosti na 

možnostech plaveckých instruktorů. Zájemci mohou volat v srpnu s žádostí o zařazení. 
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Keramický kroužek má kapacitu maximálně 8 osob a nyní není naplněn. 

Při péči o zvířata a jízdě na koni je možné se při jedné lekci věnovat maximálně 10 

dětem v závislosti na míře postižení. Kapacita není naplněna.  

Při hiporehabilitaci je maximální kapacita 8 osob, aktuálně je kapacita naplněna.  

Sportovní klub bez bariér, Kuchařský kroužek, Výtvarně-tvořivé aktivity, 

Muzikoterapie, Praktik (praktické a sebeobslužné činnosti), Péče o zvířata (včetně 

hipoterapie a canisterapie), Logopedie a komunikace má kapacitu 5-6 dětí nebo mladých 

dospělých, pro naplněnost je třeba společnost kontaktovat, je to různé. 

 

Otázka č. 5: Pokud tyto kroužky neposkytujete, z jakého důvodu? 

a 

Otázka č. 6: Co byste potřebovali k otevření kroužku pro děti se středně těžkým 

a těžkým mentálním postižením? 

 Autorka práce se rozhodla tyto dvě otázky interpretovat společně z důvodu, že se 

odpověď ve většině případů prolíná. Pokud organizace volnočasové aktivity z nějakého 

důvodu neposkytují, pak ten důvod je tím, co by k otevření kroužku potřebovali. 

 Nejčastější opakovanou odpovědí je, že instituce nemají lektora (15) s různými 

odůvodněními – není lektor, který by se věnoval nějaké činnosti, která by byla vhodná, 

není odborný personál, nikdo nemá zkušenosti s dětmi s mentálním postižením, mají dítě 

s ADHD a i tak to vyžaduje velkou práci vedoucího a velkou spolupráci s rodiči, je 

nedostatek vedoucích, nikdo v organizaci nemá speciálně-pedagogické vzdělání atp. 

Důvodem jedné ze Základních uměleckých škol (dále ZUŠ) je, že škola poskytuje 

umělecké vzdělávání a musí přijímat děti pouze na základě talentových zkoušek, takže je 

ke studiu dost přísný výběr. Poskytování kroužků pro děti s mentálním postižením by bylo 

možné pouze v doplňkové činnosti, což by bylo velmi složité zejména z důvodů časových 

a zabezpečení výuky. Chybí i proškolení pedagogové.  

Dalšími uvedenými důvody byly: zatím nebyla poptávka po těchto aktivitách, není 

časová ani energetická kapacita na práci s těmito dětmi, nejsou třídy. 
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Jeden z arteterapeutů je ochoten uvažovat o lekcích, ale musí to hodně promyslet, 

spíše by mohl pracovat individuálně, ve skupinkách by to bylo příliš složité. 

Druhý arteterapeut si umí představit otevření volnočasové aktivity jak individuální, 

tak skupinové (maximálně 7 osob), kdy by se cena odvíjela od počtu účastníků, počtu 

setkávání, náročnosti materiálu, ale do této chvíle netušil, že by o takovéto služby mohl být 

zájem. 

Další z klubů se spíše přiklání k tomu, že nejsou schopni poskytovat aktivity pro 

tyto děti, ale je možné se zkusit individuálně domluvit podle konkrétního dítěte, mají 1 dítě 

s Downovým syndromem, ale to dítě je zcela samostatné, intelekt je pouze mírně snížený.  

Téměř všechny skautské organizace odpovídaly obdobně. Je problém s vedoucími, 

kterých je málo, vzhledem k tomu, že volnočasové aktivity jsou zdarma a vedoucí pracují 

také zdarma, dobrovolně a ve svém volném čase. Myšlenkou skautské organizace je 

nedělat rozdíly, ale musí být schopni děti zabezpečit, protože za ně mají zodpovědnost. 

Dva z vedoucích měli obdobnou myšlenku – založit jeden speciální oddíl, kde by byly 

koncentrované tyto děti a uzpůsobil se program jejich schopnostem a dovednostem.  

Společnostem tím pádem nejvíce chybí lektoři, natož lektoři se speciálně-

pedagogickým vzděláním nebo školením. Dále chybí prostory, školení, finanční 

prostředky, finance, čas 

 

Otázka č. 7 : Jaká by byla předpokládaná cena kroužku při jeho otevření? 

 Skautská organizace je zdarma, vybírá se pouze roční členský příspěvek v řádu 

několika stokorun.  

 Dále není přesně určena cena kroužku, cena by musela být odvozena podle nutných 

speciálních pomůcek.  

 Jeden z DDM by zachoval cenu stejnou jako u kroužku pro děti intaktní. Cena 

kroužků se liší dle nákladů na kroužek. Řádově se cena pohybuje od několika stokorun po 

několik málo tisíc ročně (2 – 3 000,- Kč). 
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 Jedna z turistických klubů by také cenu pro děti s postižením ponechala shodnou 

s cenou pro děti intaktní, aktuálně se jedná o částku 300 Kč/ rok, uvažují o navýšení 

500 Kč/rok. 

 V dalších případech by se cena odvíjela od počtu dětí ve skupině a náročnosti 

práce. 

 Jeden z arteterapeutů hrubě odhadl cenu na 180 Kč/lekce, ale vše by se odvíjelo od 

spousty faktorů (počet účastníků, četnost setkávání, materiál), vše je na individuální 

dohodě. 

 

Zajímavost: Česká ergoterapeutická společnost v tuto chvíli nemůže nabídnout žádného 

ergoterapeuta, protože ve Středočeském kraji jsou nyní 3 ergoterapeuti a všichni pracují 

pouze pro zařízení – nemocnice atp. V doporučených střediscích České hiporehabilitační 

společnosti, na které jsem byla vedením odkázána, není žádné středisko ve sledovaných 

oblastech. V členech České arteterapeutické asociace, na které jsem byla také odkázána, 

jsem nalezla dva terapeuty s cílovou lokalitou Středočeský kraj, ale pouze jeden terapeut 

byl ochotný pracovat v lokalitě Kolín a Nymburk. Z členů České muzikoterapeutické 

společnosti není žádný terapeut, který by pracoval s touto skupinou v této oblasti. Stránky 

canisterapie.cz jsou dlouhodobě neaktualizované, nikdo z uvedených kontaktů nereagoval. 

 

5.3 Interpretace výsledků výzkumu 

Převážná většina rodičů dětí s mentálním postižením projevuje zájem o volnočasové 

aktivity pro jejich děti, ale téměř polovina z respondentů neví o žádné volnočasové 

aktivitě, která by byla vhodná pro jejich děti. Pokud děti nějaký kroužek navštěvují, pak se 

převážně jedná o zájmové aktivity v rámci školy, které jsou ale uzavřené právě pro žáky 

zapsané v těchto školách. Z ostatních institucí mají nejvíce rodiče povědomí o Centru pro 

všechny v Nymburce a ve Středisku respitní péče VOLNO, z.ú v Kolíně. I tyto organizace 

se ale potýkají s omezenou kapacitou a nejsou schopny uspokojit poptávku ze strany 

rodičů. Během výzkumu vzešla možnost plavání a keramiky v kutnohorské Cestě životem 

bez bariér, vzhledem k tomu, že je navštěvují kolínští žáci, jsem se rozhodla tuto 
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organizaci do výzkumu zahrnout. Aktivity, které děti navštěvují, jsou relativně rozmanité 

od sportovních, tanečních, hipoterapii, až po kroužky výtvarné a umělecké. 

 Největší zájem rodiče projevily o sportovní aktivity, poté aktivity arteterapeutické, 

muzikoterapeutické, ergoterapeutické a animoterapeutické.  

Nejvíce z rodičů je schopno a ochotno zaplatit za volnočasovou aktivitu 

do 2 000 Kč/rok. Druhá nejpočetnější skupina je ochotna zaplatit do 4 000 Kč/rok. Pro třetí 

nejpočetnější skupinu není problém uhradit 8 000 Kč/ rok. Někteří rodiče akceptují pouze 

volnočasové aktivity zdarma, ale na straně druhé jsou rodiče ochotní zaplatit 

i 20 000 Kč/rok, pokud pro ně bude aktivita zajímavá. Vše závisí na atraktivnosti nabídky.  

Nejvíce rodičů je schopno dítě dovážet do vzdálenosti 20 km, ale velká část rodičů 

preferuje kroužek pouze v místě bydliště či školy z finančních důvodů. V případě 

atraktivní volnočasové aktivity jsou rodiče schopni dojíždět až 50 km. Akceptovatelná 

cena kroužku většinou přímo souvisí i s ochotou dojíždět. 

V okolí Kolína a Nymburka byly nalezeny pouze 4 instituce, které aktuálně pracují 

s dětmi s mentálním postižením. Vzhledem k tomu byla do výzkumu zahrnuta 

i kutnohorská organizace Cesta životem bez bariér, která poskytuje 2 zájmové kroužky – 

plavání a keramiku. Další institucí je Respitní středisko VOLNO, z.ú v Kolíně, které 

poskytuje jak krátkodobé volnočasové aktivity (zde bude jejich seznam), tak odlehčovací 

službu ve formě víkendových a týdenních pobytů. Nymburské Centrum pro všechny 

poskytuje pravidelné aktivity, ale pouze v intervalech 1x/měsíc (Artíkův den a Integrace je 

IN), 2x/ rok (Víkend naplno v Centru) a 1x/rok (Víkend naplno a tábor). Dvě organizace 

poskytují hipoterapeutické aktivity. Kapacita všech volnočasových aktivit je omezena, 

aktuálně je volná kapacita na keramice v Cestě pro všechny bez bariér a péči o koně a jízdě 

na koni ve Welšánku. U ostatních aktivit je kapacita závislá na aktuálních personálních 

možnostech nebo je obsazena. Je nutné se s organizacemi individuálně spojit. 

Cena nabízených aktivit se pohybuje od 50 Kč/ lekce, přes 200 Kč/den až po 

3 500 Kč/tábor. 

Většina institucí, které byly osloveny, jsou ochotné uvažovat o otevření volnočasové 

aktivity. Většina z nich o této možnosti zatím více neuvažovala, protože neměla konkrétní 
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poptávku. Shodně většina organizací uvedla, že je pro ně otevření aktivit pro děti 

s mentálním postižením náročné, a to především z důvodů personálních. Vedoucí a lektoři 

nemají žádné speciálně-pedagogické vzdělání ani školení a nemají žádné zkušenosti 

s těmito dětmi. Často jsou ochotni do volnočasových aktivit děti začlenit, je ale potřeba 

přijít a individuálně se domluvit, vyzkoušet, zda by bylo možné s dítětem ve skupině 

pracovat. Skaut začal uvažovat i o možnosti speciální skupiny, která by byla přizpůsobena 

schopnostem a možnostem dětí, pokud by byl větší zájem. Aby organizace mohly 

poskytovat služby pro tyto děti, chybí kromě personálu také finance, prostor, čas, energie 

a pomůcky. 

Skautské schůzky jsou téměř zdarma, platí se pouze členský příspěvek v řádu 

několika stokorun ročně. Jeden z DDM a turistický klub by ponechaly cenu stejnou jako 

u dětí intaktních, tj. přibližně 300 – 3 000 Kč ročně. U dalších poskytovatelů by se cena 

odvíjela od náročnosti kroužku, pomůcek, nutného personálu a obsazenosti kroužku. 

Pro autorku je zarážející, že nejvíce překážek vidí a zdánlivě nejvíce důvodů, proč 

není možné aktivity pro děti se STMP a TMP otevřít, udávají DDM, které jsou školskými 

zařízeními… 

 

5.4 Hlavní doporučení pro praxi 

Z výsledku šetření vyplývá několik slabých míst v současné praxi a doporučení pro 

budoucí praxi. 

1. Prozatím je kladen důraz na integraci a inkluzi ve školách, je ale nutné, aby byla 

pozornost směřována i k volnočasovým aktivitám, které jsou pro vývoj dětí neméně 

důležité.  

2. Rodiče očekávají aktivitu spíše od okolí, volnočasové zájmy pro své děti často 

nevyhledávají, ani poskytovatele zájmových aktivit sami neoslovují. Bylo by 

vhodné, aby hlavně školy, ale i předškolní zařízení, rána péče a speciálně 

pedagogická centra měla k dispozici seznam možných volnočasových aktivit. 

3. Poskytovatelé zájmových aktivit ve velké většině zcela nevylučují možnost 

začlenění dětí se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, dosud je ale buď 
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nenapadlo, že by takové děti mohly mít o volnočasové aktivity zájem nebo je nikdo 

neoslovil. Je třeba, aby docházelo ke spolupráci zájmových institucí se školami, 

které mohou jejich nabídku doručit k většině dětí se středně těžkým a těžkým 

mentálním postižením a zároveň mohou zmapovat zájem rodičů, alespoň na úrovni 

domů dětí a mládeže a základních uměleckých škol, které jsou školskými 

zařízeními.  

4. Další z identifikovaných problémů je nedostatek prostoru a odborného personálu. 

Je třeba, aby i poskytovatelé volnočasových aktivit prošli povinně speciálně-

pedagogickým školením s praxí. V aktuální chvíli má velmi málo lektorů jakoukoli 

zkušenost s dětmi s postižením, instituce by mohly být podpořeny spoluúhradou 

kurzu ze strany státních institucí. Opět by se mělo jednat alespoň o pedagogy 

školských zařízení.  

5. Děti se často zúčastňují pouze volnočasových aktivit, které nabízí škola, kterou 

navštěvují. Dítě se tedy účastní sociálního styku v omezeném prostředí (často jen 

rodina a škola) a setkávají se pouze s dětmi s postižením a dítě nemá možnost 

poznat svět většinové společnosti a děti intaktní naopak nepoznají svět dětí 

s postižením. Pokud má být inkluze úspěšná, je nutné, aby k setkávání docházelo 

právě v dětském věku, kdy děti ještě nemají zcela vytvořený systém hodnot 

a postoje. V dospělosti se již postoje mění velmi těžko. Lze doporučit, aby 

volnočasové instituce byly vedené k setkávání obou skupin dětí formou finančních 

dotací, daňových úlev atp. V lepším případě děti navštěvují volnočasové aktivity 

mimo školu, ale opět se většinou jedná o instituce, které sdružují pouze děti 

s postižením. 

6. Vzhledem k malému množství lektorů by bylo vhodné na školách více otevírat 

specializované obory (ergoterapie, arteterapie, muzikoterapie…) a podpořit tak 

nasycení trhu. Vzhledem k tomu, že se autorce nepodařilo najít žádného 

canisterapeuta v běžných vyhledávačích (seznam, google) a stránky canisterapie 

nejsou příliš funkční, není ani pro rodiče jednoduché volnočasovou aktivitu si pro 

děti vyhledat. Vzhledem k tomu, že terapeutů ve všech oblastech je nedostatek, 

nejsou nuceni vytvářet si reklamu. Podpořením počtu terapeutů a nasycením trhu 

by mohlo dojít k samovolné nabídce služeb terapeutů a tím lepší informovanosti 
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rodičů o možnostech využívání volnočasových aktivit. Pokud by zájmové asociace 

byly funkční, je možné, že by se registrovalo více členů, což by také usnadnilo 

přístup k informacím o těchto službách. 

7. Někteří rodiče nejsou schopni děti vozit na zájmové aktivity mimo místo bydliště 

nebo vyžadují poskytování volnočasových aktivit zdarma nebo za velmi malý 

poplatek, což zdůvodňují nedostatkem finančních prostředků. Vzhledem k tomu, že 

se jedná o děti se středně těžkým a těžkým postižením, autorka předpokládá, že 

většina rodičů má přiznaný Příspěvek na péči dle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách. Tento příspěvek by měl být, mimo jiné, využíván na 

využívání volnočasových aktivit. Autorka se domnívá, že čerpání tohoto příspěvku 

by mělo být alespoň částečně pod dohledem příslušného orgánu sociálního odboru.  

 

5.5 Diskuze 

Podobné problémy ve volnočasových aktivitách vidí společnost Klíče pro život 

(2009), která realizovala v rámci programu Rozvoje klíčových kompetencí v zájmovém 

a neformálním vzdělávání spolufinancovaném Evropským sociálním fondem a rozpočtem 

České republiky výzkum „Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se 

specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání.“ Cílovými 

skupinami byly obdobně děti a mládež od 6-ti do 18-ti let a organizace poskytující 

neformální vzdělávání. Výzkumnou metodou byly polostrukturované rozhovory 

s organizacemi, rodiči dětí i dětí samotných. Výzkum poukazuje na nahodilou možnost dětí 

s handicapy zapojit se do aktivit zájmového vzdělávání. Z výsledku výzkumu vyplývá, že 

jsou běžné volnočasové aktivity pro děti s postižením téměř nedostupné. Stejně jako v této 

práci je uvedeno, že děti s mentálním a kombinovaným postižením mají možnost 

navštěvovat volnočasové aktivity pouze ve speciální škole. Shodně je ve výzkumu 

hodnocena i možnost navštěvovat po dohodě skautskou organizaci (Klíče pro život, 2009, 

str. 19). V tomto směru se ani za 11 let nic výrazně nezměnilo. 

Rozdílně výzkum poukazuje na neochotu organizací přijímat děti s postižením, formuluje 

bariéry vyplývající z neochoty, postojů a přístupu organizací, přesvědčení o smyslu 

sociální inkluze. Dle autorky této práce se situace již zlepšila, organizace jsou ochotné tyto 
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děti přijímat, potřebují ale pomoci s úpravami prostor, zvýšenými financemi při 

začleňování dětí s handicapy a hlavně vzděláním lektorů (Klíče pro život, 2009, str. 20).  

Obdobné problémy řeší Slowík (1999) ve svém článku, který se sice zabývá volným časem 

dětí s lehkým mentálním postižením, ale i u této skupiny naráží na shodné obtíže při 

trávení volného času. V návaznosti na svůj výzkum Slowík uvádí, stejně jako autorka 

diplomové práce, nedostatečnou nabídku volnočasových aktivit ze strany organizací 

poskytující zájmové vzdělávání. V rozporu s autorkou diplomové práce je nedostatek 

volnočasových aktivit v rámci školy. Mimoškolní aktivity, ale v rámci školy, rodiče dětí 

v jeho výzkumu často považovali za dostatečné.  

Obdobnou tematiku řeší Pacltová (2018) ve své bakalářské práci, ale v regionu Jihlava. 

Uvádí, že většina dětí s mentálním postižením tráví volný čas v rámci školy, rodiče situaci 

odůvodňují tím, že lidé ve škole se dokážou lépe přizpůsobit potřebám dětí s mentálním 

postižením, což je ve shodě s autorkou diplomové práce. V rozporu je informovanost 

rodičů o možnostech volnočasových aktivit, kdy Pacltová uvádí, že téměř 65% rodičů zná 

možnosti volnočasových aktivit pro své děti s mentálním postižením. 

Je tedy viditelné, že volnočasové aktivity dětí s mentálním postižením jsou otázkou, 

která se řeší již po několik desetiletí. Bohužel musí autorka práce konstatovat, že s časem 

a postupující integrací a nyní již inkluzí nejsou uspokojivé řešeny potřeby dětí i v oblasti 

zájmového vzdělávání, ač je pro děti neméně důležité než vzdělávání formální. 
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6 Závěr 

Diplomová práce byla zaměřena na trávení volného času dětí se středně těžkým 

a těžkým mentálním postižením.  

V teoretické části se autorka zaměřila na popis jednotlivých typů mentálního postižení 

s důrazem na to, co jsou děti s jednotlivými stupni mentálního postižení schopni reálně 

zvládat. Snažila se podchytit tematiku integrace a inkluze, která by neměla, dle mínění 

autorky, probíhat pouze ve formálním vzdělávání, ale stejný důraz by měl být kladen na 

zájmové aktivity dětí se středně těžkým a těžkým mentálním postižením. Dále autorka 

seznamuje s možnostmi organizací poskytujících volnočasové aktivity, ať už se jedná 

o instituce školské či neškolské (komerční). Nabízí možnosti zájmových aktivit a terapií, 

které jsou vhodné pro děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením.  

V praktické části formou strukturovaného dotazníku autorka spolupracovala jak 

s rodiči dětí se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, tak s vedoucími, jednateli 

organizací nebo OSVČ, kteří poskytují volnočasové aktivity. Obě skupiny se nacházely 

v regionech Kolín a Nymburk. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit současný stav 

informovanosti rodičů o možnostech volnočasových aktivit pro děti se středně těžkým 

a těžkým mentálním postižením (dále STMP a TMP), zjistit poptávku po volnočasových 

aktivitách pro děti se STMP a TMP a finanční možnosti rodin na zájmové kroužky, zjistit 

nabídku volnočasových aktivit okolních institucí pro děti se STMP a TMP, zjistit, 

za jakých okolností by bylo možné otevřít zájmové kroužky pro děti se STMP a TMP. 

Autorka se také snaží o propojení rodičů a poskytovatelů volnočasových aktivit pro 

ovlivnění nabídky a poptávky volnočasových aktivit pro děti s mentálním postižením tím, 

že poskytne výsledky výzkumu oběma stranám (rodiče a poskytovatelé volnočasových 

aktivit). Autorka získala dostatečný počet respondentů, ze strukturovaných dotazníků 

zjistila velmi nízkou informovanost rodičů o možnostech volnočasových aktivit. Zároveň 

je velmi málo organizací, které již aktuálně děti se STMP a TMP mají zařazené ve svých 

volnočasových programech. Pokud tyto děti mají, v převážné většině se jedná o instituce, 

které navštěvují pouze děti s postižením. Většina poskytovatelů volnočasových aktivit je 

ochotna uvažovat o zařazení dětí s STMP a TMP, doposud se ale nesetkala se zájmem 

(rodiče dětí nejsou aktivní ve vyhledávání aktivit pro své děti, mají strach z odmítnutí nebo 
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je vůbec nenapadlo, že by se děti mohly do intaktního kolektivu zařadit), vše je na 

individuální dohodě rodičů s vedením zájmových kroužků. Největšími problémy při 

zařazování dětí se STMP a TMP se jeví nezkušenost a žádné vzdělání lektorů ohledně 

problematiky dětí s mentálním postižením, prostorové a finanční možnosti.  

Na základě výzkumného šetření je autorka přesvědčena, že je třeba propojit skupiny 

rodičů a poskytovatelů, nejlépe přes speciální školy, které by měly pokrýt valnou většinu 

dětí se STMP a TMP. Také je třeba podpořit poskytovatele zájmových aktivit, ať již 

finančně nebo formou vzdělávání v oblasti speciální pedagogiky lidí s mentálním 

postižením. Je nutné směřovat rodiče, aby zařazovali své děti do zájmových aktivit, 

pomoci by mohlo SPC, které by mělo být také v kontaktu se všemi rodiči vzhledem 

k nutnosti nastavování podpůrných opatření. 

Autorka práce předá výsledky výzkumu poskytovatelům volnočasových aktivit 

v regionech Kolín a Nymburk, rodičům dětí ze spolupracujících škol předá seznam 

možností volnočasových aktivit v regionech Kolín a Nymburk. 
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Příloha 1: Dotazník pro rodiče 

Dobrý den, 

pracuji jako učitelka ve Speciální základní škole Poděbrady, p.o. a aktuálně píšu 

diplomovou práci na téma „Možnosti trávení volného času a nabídky aktivit pro 

žáky ze ZŠS v okresech Nymburk a Kolín“. Chtěla bych Vás požádat o pomoc a 

vyplnění krátkého dotazníku. Dotazník je anonymní, pokud ale uvedete svou 

emailovou adresu, zašlu Vám vypracovanou databázi možností volnočasových 

aktivit pro Vaše děti v okresech Kolín a Nymburk. Pokud emailovou adresu 

nechcete poskytovat, výsledky výzkumu budou k dispozici na ředitelství Vaší 

školy.  

       Děkuji Vám za Vaši ochotu a čas 

                  Hana 

Chadimová 

Prosím, doplňte 

1. O jakých možnostech využití volného času, kterých by se mohlo vaše dítě 

účastnit, víte? 

 

 

 

 

 

2. Zúčastňuje se dítě některé zájmové aktivity? Které? 
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3. Pokud ne, z jakého důvodu? 

 

 

 

4. Máte zájem o kroužky pro vaše dítě? Zakroužkujte. 

                                              ANO - NE 

 

5. Jaké zájmové aktivity by pro vaše dítě byly vhodné, zajímavé? 

 

 

   

  

6. Jaká cena kroužku je pro vás akceptovatelná? 

 

 

 

 

7. Jak daleko jste ochotni za kroužkem dojíždět? 
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Příloha 2: Dotazník pro poskytovatele volnočasových aktivit 

Dobrý den, 

pracuji jako učitelka ve Speciální základní škole Poděbrady, p.o. a aktuálně 

zpracovávám diplomovou práci na téma „Možnosti trávení volného času a nabídky 

aktivit pro žáky ze ZŠS v okresech Nymburk a Kolín“. Chtěla bych Vás požádat o 

pomoc a vyplnění krátkého dotazníku. Pokud uvedete svou emailovou adresu, 

zašlu Vám vypracovanou databázi, kde budou uvedeny požadavky rodičů na 

volnočasové aktivity pro jejich děti, čemuž případně budete moci uzpůsobit svou 

nabídku.  

       Děkuji Vám za Vaši ochotu a čas 

                 Hana Chadimová 

 

Prosím, doplňte: 

1. Nabízíte kroužky pro děti se středně těžkým a těžkým mentálním 

postižením? Zakroužkujte. 

                                                                ANO -NE 

2. Pokud ano, jaké? 
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3. Jaká je cena kroužku? 

 

 

4. Jaká je kapacita kroužku? Je naplněna? 

 

 

 

5. Pokud kroužky pro tyto děti neposkytujete, z jakého důvodu? 

 

 

 

 

6. Co byste potřebovali k otevření kroužku pro děti se středně těžkým a 

těžkým mentálním postižením? 

 

 

 

 

 

7. Jaká by byla předpokládaná cena kroužku při jeho otevření? 
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Příloha 3: Seznam poskytovatelů volnočasových aktivit pro rodiče dětí 

Kroužek Četno

st 

Cena Poskytovatel 

Artíkův den – celodenní 

výtvarně-pracovní den s 

kamarády 

1x/mě

síc 

200,- Kč Centrum pro všechny, 

www.centrumprovsechny.cz 

Tel.: 602 294 429 

Integrace je IN- 

celodenní výlet za 

kulturou, zábavou a 

poznáním 

1x/mě

síc 

Od 200,- Kč Centrum pro všechny, 

www.centrumprovsechny.cz 

Tel.: 602 294 429 

Víkend naplno – 

víkendové setkání 

s bohatým programem 

2x/rok 1 500,- Kč Centrum pro všechny, 

www.centrumprovsechny.cz 

Tel.: 602 294 429 

Hurá, jedeme na tábor 1x/rok Od 3 500,- Kč Centrum pro všechny, 

www.centrumprovsechny.cz 

Tel.: 602 294 429 

Víkend naplno – 

víkendový výlet v jiné 

lokalitě než je areál 

Centra pro všechny 

1x/rok 1 500,- Kč Centrum pro všechny, 

www.centrumprovsechny.cz 

Tel.: 602 294 429 

Sportovní klub bez 

bariér 

 100,- Kč/lekce VOLNO Kolín 

http://www.volno-os.cz/ 

Tel: 321 622 331, 605 936 699 

Kuchařský kroužek  100,- Kč/lekce VOLNO Kolín 

http://www.volno-os.cz/ 

Tel: 321 622 331, 605 936 699 

http://www.centrumprovsechny.cz/
http://www.centrumprovsechny.cz/
http://www.centrumprovsechny.cz/
http://www.centrumprovsechny.cz/
http://www.centrumprovsechny.cz/
http://www.volno-os.cz/
http://www.volno-os.cz/
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Výtvarně tvořivé aktivity  100,- Kč/lekce VOLNO Kolín 

http://www.volno-os.cz/ 

Tel: 321 622 331, 605 936 699 

 

Muzikoterapie  100,- Kč/lekce VOLNO Kolín 

http://www.volno-os.cz/ 

Tel: 321 622 331, 605 936 699 

Praktik – praktické a 

sebeobslužné dovednosti 

 100,- Kč/lekce VOLNO Kolín 

http://www.volno-os.cz/ 

Tel: 321 622 331, 605 936 699 

Péče o zvířata včetně 

hipoterapie a 

canisterapie 

 100,- Kč/lekce VOLNO Kolín 

http://www.volno-os.cz/ 

Tel: 321 622 331, 605 936 699 

Logopedie a komunikace  100,- Kč/lekce VOLNO Kolín 

http://www.volno-os.cz/ 

Tel: 321 622 331, 605 936 699 

Plavání  500,- Kč/pololetí Cesta životem bez bariér 

http://www.cestazivotembb.cz/ 

Tel.: 739 619 288 

Keramika  50,- Kč/lekce Cesta životem bez bariér 

http://www.cestazivotembb.cz/ 

Tel.: 739 619 288 

 

http://www.volno-os.cz/
http://www.volno-os.cz/
http://www.volno-os.cz/
http://www.volno-os.cz/
http://www.volno-os.cz/
http://www.cestazivotembb.cz/
http://www.cestazivotembb.cz/
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Péče o zvířata, v rámci 

možností jízda na koni 

 1 000,-Kč/měsíc 

2 000,- Kč/měsíc 

v případě nutnosti 

asistenta 

Welšánek 

www.welsanek.cz/ 

Tel.: 775 269 594 

Jízda na koni - 

hiporehabilitace 

 100–200 Kč/lekce, 

je nutné zapsat se 

přes VOLNO 

Kolín, které 

kroužek organizuje 

a řídí cenu dle 

nutnosti asistence 

atp. 

Farma Dolní mlýn 

https://www.facebook.com/dol

nimlyn1/ 

Tel.: 605 213 327 

Další instituce aktuálně zájmové aktivity neposkytují, ale jsou ochotné po individuální 

dohodě začlenit děti s mentálním postižením nebo vytvořit skupinu pro děti s mentálním 

postižením nebo jsou otevřeni formě individuální terapie – vše se řídí individualitami 

jednotlivých dětí 

Instituce Kontakt 

Základní umělecká škola Kolín http://www.zus-kolin.cz/ 

info@zus-kolin.cz 

Tel.: 321 722 588 / 321 742 951 

Arteterapie Klára Kolmanová http://www.arteterapie.cz/db/item/78-kolmanova-

klara-bc 

 info.atelierkk@gmail.com 

Tel.: 737 867 209 

Arteterapie Lucie Krejčová www.logarte.cz 

lucie@logarte.cz 

Tel.: 777 264 242 

http://www.welsanek.cz/
https://www.facebook.com/dolnimlyn1/
https://www.facebook.com/dolnimlyn1/
http://www.zus-kolin.cz/
http://www.arteterapie.cz/db/item/78-kolmanova-klara-bc
http://www.arteterapie.cz/db/item/78-kolmanova-klara-bc
mailto:info.atelierkk@gmail.com
file:///C:/Users/Honzík/Desktop/www.logarte.cz
mailto:lucie@logarte.cz
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TOM Robinsoni Poděbrady www.tom-robinsoni.cz 

vitek@dvorakovic.cz 

Tel.: 777 037 011 

Klub dobré zprávy klub.aclysa.cz 

os.kdz@tiscali.cz 

Tel.: 739 524 778 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tom-robinsoni.cz/
mailto:vitek@dvorakovic.cz
file:///C:/Users/Honzík/Desktop/klub.aclysa.cz
mailto:os.kdz@tiscali.cz
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Příloha 4: Zpětná vazba pro poskytovatele volnočasových aktivit 

 

Dobrý den, 

v návaznosti na naši společnou komunikaci ohledně vámi poskytovaných volnočasových 

aktivit a vašeho zájmu o výsledky výzkumu vám zasílám zpracované informace 

z dotazníků pro rodiče dětí se středně těžkým a těžkým mentálním postižením. V případě 

jakýchkoli dotazů nebo pomoci mě neváhejte kdykoli kontaktovat. 

 

S přáním pevného zdraví 

 

Hana Chadimová 

 

Výzkumu se aktivně zúčastnilo 138 rodičů dětí se středně těžkým a těžkým 

mentálním postižením ze Základních škol speciálních v Poděbradech, Nymburce, Kolíně, 

Městci Králové a Lysé nad Labem. Téměř polovina rodičů neví o žádné možnosti 

volnočasových aktivit pro své děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením 

(dále STMP a TMP).  Je třeba větší propagace aktivit ze strany poskytovatelů 

volnočasových aktivit.  Z důvodu neznalosti žádné možnosti, finančních důvodů nebo 

časových důvodů polovina dětí se STMP a TMP nenavštěvuje žádnou volnočasovou 

aktivitu. Přitom převážná většina rodičů projevuje zájem o zájmový kroužek pro své 

dítě. 
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Graf 1: zájem o volnočasové aktivity  

 

Zdroj: autorka práce (vlastní šetření) 

Konkrétní požadované aktivity:  

Nejvíce rodičů uvedlo zájem o sportovní aktivity, z toho plavání upřednostňuje 

8 rodičů, jeden z nich dodává, že bez přítomnosti rodiče, fotbal 6 rodičů, 5 rodičů by si pro 

své děti přálo cvičení, z toho jeden rodič jeví zájem o cvičení v kleci a 2 rodiče o cvičení 

ve vodě. Turistika by se líbila 3 rodičům pro jejich děti. Jednotlivě mají zájem o stolní 

tenis, basketbal, atletiku, jógu, gymnastiku, trampolínu, překážkové dráhy, kuželky, 

parkour, jízdu na kole. Jeden z rodičů jeví zájem o sportovní aktivity, ale domnívá se, že 

je v nich třeba porozumění, se kterým má jejich dítě potíže. 

 O arteterapeutické činnosti jeví zájem 29 rodičů, a to ve formě kreslení (15), 

výtvarných a tvořivých činností (9) a keramiky (5). 

 Muzikoterapie je zajímavá pro 22 rodičů, z toho 6 rodičů upřesnilo, že by se dítěti 

líbil kroužek zpěvu, 2 uvedli hru na hudební nástroj. Do muzikoterapie je možné zařadit i 

tanec, o který by mělo zájem 9 rodičů. 

 Ergoterapii považuje za přínosnou 21 rodičů, z toho 8 rodičů vidí jako zajímavé 

vaření, 3 motorická cvičení, jednotlivě práci se dřevem, praní, zahradničení, modelářství, 

práci v dílnách, práce s jakoukoli technikou. 

 Animoterapii považuje za prospěšnou 12 respondentů, 9 pomocí hipoterapie, 3 

pomocí canisterapie. 
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 Jednotlivý zájem je o angličtinu, aromaterapii, auta, logopedii, počítačový 

kroužek, skauta, solnou jeskyni a tyflopedii. 

 Pro jednoho z rodičů by byly zajímavé kroužky o víkendu, alespoň 1x/měsíc 

několika hodinová aktivita. 

 

Akceptovatelná cena kroužku: 

Vzhledem k tomu, že otázka byla položena velice široce, objevují se informace od 

ceny za lekci až po cenu za rok. Pro větší přehlednost byly ceny převedeny na roční cenu, 

respektive 10 měsíců, za předpokladu konání kroužku 1x/týden a odvozena cena za lekci. 

Kategorie byly rozděleny po 2000Kč/rok. 

Tabulka 1: akceptovatelná cena kroužku 

cena (Kč)/rok cena (Kč)/lekce počet 

Do 2 000/rok 50/lekce 30 

Do 4 000/rok 100/lekce 23 

Do 6 000/rok 150/lekce 12 

Do 8 000/rok 200/lekce 20 

Do 10 000/rok 250/lekce 5 

Do 12 000/rok 300/lekce 5 

Do 14 000/rok 350/lekce 2 

Do 16 000/rok 400/lekce 3 

Do 20 000/rok 500/lekce 1 

Zdroj: autorka práce (vlastní šetření) 
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Schopnost dojíždění: 

Ochota a schopnost dojíždět je ve velké většině případů přímo úměrná tomu, kolik 

korun jsou rodiče ochotni zaplatit za volnočasovou aktivitu pro své dítě. 

Tabulka 2: akceptovatelná dojezdová vzdálenost 

akceptovatelná 

vzdálenost 
počet rodin 

Bez dojíždění 39 

Blízké okolí 8 

Do 2 km 2 

Do 4 km 1 

Do 5 km 1 

Do 10 km 17 

Do 15 km 7 

Do 20 km 25 

Do 25 km 3 

Do 30 km 8 

Do 50 km 2 

Zdroj: autorka práce (vlastní šetření) 

 


