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ÚVOD 

Ve své práci se zaměřuji na předškolní výchovu zrakově postižených dětí. Toto období 

je velmi důležité jak pro děti zdravotně postižené, tak i pro děti zdravé. Děti se v této 

vývojové etapě velmi dobře učí novým věcem, s radostí plní zadané úkoly. Úkolem pro 

nás dospělé je být dobrým průvodcem, učitelem a pomocníkem při prvním začlenění 

dítěte do širšího společenství vrstevníků. Cílem mé práce je pokusit se srovnat 

předškolní výuku ve speciální mateřské škole a v běžné mateřské škole, kde je 

integrované zrakově postižené dítě. U vybraných dětí sleduji jejich pokroky ve vývoji a 

socializaci. Úkolem práce je posoudit přínosy vybrané formy vzdělávání. Metoda, 

kterou ve své bakalářské práci používám je „Pozorování“ a „Rozhovor - Neformální 

konverzace“. 

Podle údajů Světové zdravotnické organizace je dnes na světě 45 miliónů nevidomých a 

toto číslo se v následujících letech může až zdvojnásobit. Podle britských pramenů je 

jen v Evropě asi 11 miliónů slabozrakých a asi 1 milión nevidomých. Lidé se zrakovým 

postižením tvoří přibližně 1,5% populace. V ČR je těchto lidí zhruba 150 - 200 tisíc 

(<http://www.sons.cz>). 

Prostřednictvím zraku vnímáme 80% informací o okolním světě. Lidské oko nám dává 

schopnost poznávat svět, který nás obklopuje. Zrakové počitky a vjemy dávají člověku 

obrovské množství jemně diferencovaných údajů velmi širokého rozsahu. U člověka je 

možno dosáhnout průměrně 100 000 zrakových fixací za jediný den, i když zdaleka ne 

všechny z nich jsou informační. Díky zraku poznáváme tvary, velikosti, barvy, 

orientujeme se v prostoru, navazujeme kontakt s druhou osobou atd. Samozřejmě zrak 

není jediným smyslem, který správně odráží svět. Avšak dává nám nejdokonalejší 

autentické vjemy předmětů. Zrakové vjemy mají velký význam pro poznávání i pro 

praktické jednání. Narušením funkcí zraku dochází k omezení a redukci zrakových 

počitků u částečně vidících a slabozrakých a u nevidomých k jejich úplné ztrátě. 

Malé děti s radostí napodobují činnost, kterou vidí u dospělých a tím se přirozeně učí. 

Dětem s těžkou zrakovou vadou jsou tyto „běžné“ věci odepřeny. Zrakově postižené 

děti mají stejné základní fyzické, intelektuální a citové potřeby jako ostatní děti. 
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V minulosti bylo „žádoucí“, aby se vzdělávání uskutečňovalo pouze ve speciálních 

školách. V současné době se stále zvyšuje počet zrakově postižených dětí vzdělávaných 

v běžných školách. Umožňují jim to nejen technicky dokonalé pomůcky, ale především 

speciální péče, která je těmto dětem poskytována od nejútlejšího věku. Speciální péče je 

zajišťována odborníky středisek rané péče, speciálně pedagogických center pro zrakově 

postižené a speciálními pedagogy. 
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Cíl práce 

Cílem práce je srovnání předškolní výuky ve speciální mateřské škole a v běžné 

mateřské škole s integrovaným dítětem, které má zrakové postižení. U vybraných dětí 

sledovat jejich pokroky ve vývoji a zhodnocení přínosu vybrané formy vzdělávaní. 

 

Úkol práce 

Úkolem práce je zhodnocení přínosu integrovaného vzdělávání předškolních dětí oproti 

vzdělávání ve speciálních školách. 

 

Hypotézy 

1. Vzdělávání ve speciální škole zajistí zrakově postiženému dítěti dostatek speciální 

péče a pomůcek. 

2. Při vzdělávání zrakově postižených dětí ve speciální škole je zvýšené riziko izolace 

od zdravé populace. 

3. Integrace zrakově postiženého dítěte do běžné mateřské školy ulehčí začlenění do 

širší společnosti v dospělosti.  
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 

1.  Výskyt a typy zrakového postižení 

Zrakové postižení je možné definovat jako absenci nebo nedostatečnost kvality 

zrakového vnímání. Tato vada se odráží na celkovém vývoji jedince. Kategorie zrakově 

postižených osob představuje poměrně heterogenní skupinu, od relativně lehkých vad až 

po nevidomost. Zrakové vady dělíme na vrozené a získané. Nejčastější klasifikace 

zrakově postižených je: nevidomé osoby, osoby se zbytky zraku, osoby slabozraké a 

osoby s poruchami binokulárního vidění. 

Zrakové vnímání je složitý komplexní děj, jehož kvalita je určována funkcemi 

zrakového analyzátoru: zrakovou ostrostí, zorným polem, barvocitem, adaptací, 

akomodací, binokulárním viděním, citlivostí na kontrast (KEBLOVÁ, 2001). 

Zrakový orgán je složen ze tří částí: receptor (zevní oko), oční nerv (dráha spojující oko 

s centrem), zrakové centrum v mozku. V každé z těchto částí může dojít k poškození 

(oční choroba, vada, poškození) s charakteristickými následky pro vidění. Rozlišujeme 

vidění centrální, kterým vnímáme detaily a barvy a vidění periferní, které umožňuje 

vnímat prostor a orientovat se v něm. Vidění je velice složitý proces, na němž se kromě 

oka a nervových drah významnou měrou podílí mozek, který veškeré signály 

zpracovává ve výsledný zrakový vjem (<http://www.sons.cz>). 

Osoby se zrakovým postižením jsou lidé s různými druhy a stupni snížených zrakových 

schopností. Tímto termínem rozumíme, že jejich poškození zraku nějak ovlivňuje 

činnosti v běžném životě a u nichž běžná optická korekce nepostačuje. Nepatří sem tedy 

např. člověk, který nosí dioptrické brýle a s nimi docela normálně vidí – tato osoba má 

zrakovou vadu lehčího stupně a s brýlemi zvládá bez potíží každodenní činnosti, nemá 

omezení v přístupu k informacím, v orientaci a samostatném pohybu, v pracovním 

uplatnění, v sociální oblasti apod. Pro zdůraznění tohoto rozdílu, mluvíme někdy o těžce 

zrakově postižených. To je skupina zrakově postižených, u nichž vážný funkční 

důsledek zrakové vady zasahuje do běžného života, a kterým již běžná brýlová korekce 

nepostačuje k plnému („normálnímu") vidění (<http://www.sons.cz>). 
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Při očním vyšetření se zkoumá zraková ostrost vyjádřená tzv. vizem, udávaným 

zpravidla ve zlomku, kde první číslo znamená vzdálenost v metrech, ze které dotyčný 

čte a druhé číslo pak vzdálenost, ze které čte tu samou velikost písmene člověk s 

nepostiženým zrakem. Vizus zdravého oka je tedy např.: 6/6. Vyšetření zrakové ostrosti 

do dálky se provádí nejčastěji na Snellenových optotypech, což jsou tabulky s řadami 

postupně se zmenšujících znaků. Dalším zkoumaným parametrem je velikost zorného 

pole. Toto pole může být v důsledku zrakové vady zúženo, omezeno nebo v něm může 

docházet k lokálním výpadkům - tzv. skotomům (<http://www.sons.cz>). 

Podle výsledků oftalmologického vyšetření je možné zrakově postiženého člověka 

zařadit do některé z 5 kategorií zrakového postižení. 

Klasifikace zrakového postižení podle WHO (MKN-10, 1996) 

• Kategorie zrakového postižení 1 - střední slabozrakost 

- zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: 

 maximum menší než 6/18 (0,30) 

 minimum rovné nebo lepší než 6/60 (0,10); 3/10 - 1/10 

• Kategorie zrakového postižení 2 - silná slabozrakost 

- zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: 

 maximum menší než 6/60 (0,10); 

 minimum rovné nebo lepší než 3/60 (0,05); 1/10 - 10/20. 

• Kategorie zrakového postižení 3 - těžce slabý zrak 

- zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: 

 maximum menší než 3/60 (0,05); 

 minimum rovné nebo lepší než 1/60 (0,02); 1/20 - 1/50; 

- koncentrické zúžení zorného pole obou očí pod 20 stupňů, nebo jediného 

funkčně zdatného oka pod 45 stupňů. 

• Kategorie zrakového postižení 4 - praktická nevidomost 

- zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: 

 1/60 (0,02), 1/50 až světlocit; 
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 omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace(i když 

centrální ostrost není postižena). 

• Kategorie zrakového postižení 5 - úplná nevidomost 

- ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování 

světlocitu s chybnou světelnou projekcí. 

 

V České republice platí v současné době tato klasifikace postižení zraku pro účely 

posudkové - Klasifikace postižení zraku v ČR (ROZSÍVAL, 2006): 

• Slabozrakost lehkého až středního stupně při vizu 0,3-0,1 (6/18-6/60). 

• Slabozrakost těžkého stupně při vizu 0,1-0,05 (6/60-3/60). 

• Těžce slabý zrak při vizu 0,05-0,02 (3/60-1/60). 

• Praktická nevidomost při vizu 0,02 (1/60) až světlocit s jistou projekcí světla 

nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální 

zraková ostrost není postižena. 

• Úplná nevidomost obou očí při světlocitu s nepřesnou projekcí až naprostá 

ztráta světlocitu. 

 

Definice zrakového postižení pouze podle ostrosti vidění a rozsahu zorného pole není 

vždy úplně dostačující. Pro objektivnější diagnostiku musíme pečlivě zkoumat další 

zrakové funkce, jako např.: 

• kontrastní citlivost (světloplachost, šeroslepost), 

• schopnost rozlišovat barvy (barvoslepost), 

• vnímání hloubky, 

• schopnost lokalizovat, 

• fixovat předměty, 

• sledovat je v pohybu apod. 

(<http://www.sons.cz>) 
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Zrakové vady 

a) Kolobomy 

Nejčastější vady oka vznikají v důsledku neúplného uzávěru fissura optica projevující 

se jako viditelný zářez příslušných struktur. V typickém případě je postižena duhovka. 

Rozštěp se pak nachází při spodním okraji duhovky, čímž postižená duhovka získá tvar 

klíčové dírky. Rozštěp však může zasahovat až po přední část zrakového nervu a 

postihnout tak sítnici, cévnatku, řasnaté těleso i část zrakového nervu. Rozštěpy jsou 

často oboustranné a mohou se pojit s dalšími vrozenými vadami oka. Vzniklá štěrbina je 

vyplněna vazivem a cévami. Anomálie je podmíněna geneticky, případně vnějšími vlivy 

– zarděnky, toxoplasmóza (ROZSÍVAL, 2006). 

b) Vrozený glaukom 

Vrozený zvýšený nitrooční tlak se rozvíjí v důsledku defektu ve vývoji drenážních cest 

komorového moku. Vada je podmíněna recesivními mutantními geny, příp. zarděnkami. 

Zhruba u 17% dětí matek, které prodělaly infekci v 1. trimestru, se vyskytují odchylky 

ve vývoji oka, které vedou ke vzniku vrozeného (často oboustranného) glaukomu, 

případně k dalším vadám zrakového ústrojí. Vada se manifestuje od narození do dvou 

let věku u 1-2% narozených dětí (ROZSÍVAL, 2006). 

c) Vrozený zákal čočky 

Vrozený zákal čočky je dědičné onemocnění. Vyvíjecí se čočka může být poškozena 

zarděnkami, a to v době mezi 4.-7. týdnem vývoje, kdy se formují primární vlákna 

čočky. Vrozená katarakta se projeví šedavě-bílým zakalením čočky (ROZSÍVAL, 

2006). 

d) Vrozené odchlípení sítnice 

Defekt vzniká tehdy, nedojde-li k fúzi zevního a vnitřního listu očního pohárku. Vada 

může být částečná nebo úplná a vzniká na podkladě nerovnoměrného růstu obou listů 

pohárku, v jehož důsledku není apozice obou listů dokonalá. Mezi obě oddělené vrstvy 

se akumuluje tekutina a zhoršuje vidění. V některých případech sice dochází k fúzi 

obou listů, ale sekundárně dojde k jejich odchlípení – v takovém případě je defekt 

doprovázen dalšími anomáliemi (ROZSÍVAL, 2006). 
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e) Kryptoftalmus 

„Skryté oko“ vzniká v důsledku poruchy normálního vývoje víček. Vzniklé oko je malé, 

defektní a překryté kůží. Podkladem je autosomálně recesivní vada, která vede 

k absenci spojivkového vaku, rohovky, řas, případně dalších struktur oka (ROZSÍVAL, 

2006). 

f) Mikroftalmus 

Zmenšení bulbu vzniká při abnormálním vývoji očního váčku a pohárku, projevuje se 

vznikem menšího oka a orbity. Vada je spojena s dalšími abnormalitami a přilehlá část 

obličeje není adekvátně vyvinuta. Vada je podmíněna genetickými faktory, případně 

infekčním agens, které prochází placentální bariérou. Defekt je často spojen kolobomy 

(ROZSÍVAL, 2006). 

g) Poruchy barvocitu 

Barvoslepost je porucha schopnosti rozlišovat anebo vnímat barvy. Může být částečná – 

je poškozeno vnímání červené a zelené barvy, méně obvyklá je porucha vnímání modré 

a žluté. Úplná barvoslepost je vidění v odstínech od bílé přes různé šedi po černou. 

Může být provázena sníženou zrakovou ostrostí nebo nystagmem. Potíže činí velmi 

ostré světlo. Barvoslepost má nepříznivé důsledky i pro bezpečnou orientaci v širším 

prostředí (KEBLOVÁ, 2001). 

h) Refrakční vady 

Myopie (krátkozrakost). Jedná se o jednu z nejpočetněji zastoupených zrakových vad. 

Myopie by se dala charakterizovat jako vada, kdy je oko fyziologicky příliš dlouhé. 

Ostrý obraz se potom vytváří před sítnicí a na sítnici vzniká obraz neostrý. Pacient trpící 

myopií vidí špatně na dálku, ale dobře na blízko. Vzdálenost, na kterou myop ostře vidí 

je tím kratší, čím je myopie vyšší. Myopie se koriguje tzv. „minusovými“ skly, s jejichž 

pomocí je obraz přiváděn na sítnici, a tak je vnímán ostře. Skla určená pro osoby trpící 

myopií jsou silnější na okraji, než ve středu. Rozdíl v síle skel je tím větší, čím je 

myopie vyšší. 

Příznaky: neostré vidění do dálky, problémy s vnímáním hloubky, problémy s oslněním, 

u těžších případů i výpadky zorného pole až slepota. Léčí se brýlemi, úpravou osvětlení 

nebo operací. 
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Hypermetropie (dalekozrakost). Je opakem myopie, oko má do jisté míry schopnost 

vadu kompenzovat akomodací, tj. zvýšením optické mohutnosti oka. Hypermetropie 

není progresivní. Kompenzuje se +D brýlemi. Hypermetropie by se dala charakterizovat 

jako vada, kdy je oko fyziologicky příliš krátké. Ostrý obraz se potom vytváří za sítnicí 

a na sítnici vzniká obraz neostrý. Pacient trpící hypermetropií vidí špatně na blízko 

umístěné předměty. 

Astigmatismus. Zpravidla vzniká nepravidelným zakřivením rohovky. Může vyvolat 

rozostřený obraz (příkladem astigmatické plochy je třeba zadní strana čajové lžičky). 

Kompenzuje se cylindrickými skly v brýlích. 

i) Strabismus, amblyopie 

Strabismus (šilhavost) je porucha rovnovážného postavení očí. Osy očí nejsou 

rovnoběžné, obrázky v pravém a levém oku nevznikají na stejném místě na sítnici a 

nedochází ke spojení obrázků, naopak vzniká dvojitý obraz. Dvojité vidění je rušivé, a 

proto je jeden z obrazů potlačen, oko se pak může stát tupozrakým. Amblyopie 

(tupozrakost) je podstatné snížení zrakové ostrosti jednoho oka. Důsledkem je 

nedostatečný rozvoj binokulárního vidění. Je potlačován obraz hůře vidícího oka a 

preferován obraz oka s lepší zrakovou ostrostí. Postižené oko je postupně vyřazováno 

z činnosti, oslabuje, uhýbá ze svého směru a stává se tupozrakým (KEBLOVÁ, 2001). 

j) Retinopatie nedonošených 

Příčinou retinopatie nedonošených je koncentrace kyslíku v inkubátorech. Retinopatie 

nedonošenců je dosud nejčastější příčinou slepoty u dětí, ohroženy jsou všechny 

nedonošené děti (narozené před 32. týdnem s porodní hmotností nižší než 1500 g). 

Jednou z příčin je nepřiměřená koncentrace kyslíku v prostředí. V nezralé sítnici 

dochází k tvorbě a rozrůstání nových cév v celých trsech a jejich mohutnění má za 

následek odchlípení sítnice. Může vést k úbytkům zorného pole nebo i k úplné slepotě. 
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k) Záněty sítnice 

Záněty sítnice mohou mít celou řadu příčin. Zanesení infekce do sítnice krví, infekce 

virem, infekce způsobená parazity. Často se objevují jako průvodní jev některých 

onemocnění (zarděnky u matky v prvním trimestru těhotenství mohou mít za následek 

postižení sítnice embrya, tuberkulózní zánět sítnice, luetický zánět sítnice, virový původ 

zánětu např. u AIDS, toxoplasmosy a jiných virových onemocnění). 

l) Albinismus 

Albinismus je dědičná porucha způsobena nedostatkem či dokonce chyběním pigmentu 

v duhovce oka a v sítnici, duhovka nemůže clonit světlo, informace přijímané oslněnou 

sítnicí jsou většinou zkreslené (KEBLOVÁ, 2001). 

m) Nystagmus 

Nystagmus se projevuje bezděčnými rytmickými pohyby většinou obou očí zároveň v 

několika nebo ve všech pohledových směrech. Může být vrozený i získaný a bývá 

průvodním jevem řady onemocnění (např. při hrubé poruše centrálního vidění v raném 

dětství). Nystagmus významně zhoršuje zrakovou ostrost a ztěžuje fixaci. 
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2.  Vývoj dítěte se zrakovým postižením 

V raném a předškolním věku je velmi důležitá speciálně pedagogická diagnostika. 

V tomto období se vytvářejí základy všech vlastností osobnosti, schopností a návyků, je 

tedy nezbytné využít všech možností k posouzení stávajícího stavu a stanovit na jeho 

základě adekvátní působení na dítě. Cílem je zkvalitnění výchovně vzdělávací práce 

s každým jednotlivým dítětem. Velká většina zrakově postižených dětí je v péči 

specialistů již od narození, případně hned po zjištění zrakové vady. Dosavadní 

zdravotnická a rehabilitační praxe ukázala, že u dětí po narození diagnostikovaných 

jako nevidící nebo s těžkým zrakovým postižením se metodou stimulace zraku podařilo 

v 80% rozpoznat a stimulací rozvinout zachovaný zbytek zrakových funkcí. I sebemenší 

zbytek zraku (světlocit, tvarové vidění atd.) lze vhodnou stimulační metodou rozvíjet a 

pomoci tak dítěti naučit se ho využívat v praktickém životě pro orientaci v prostoru, 

v představách o okolním světě. Tím se výrazně podpoří celkový vývoj dítěte. Pro těžce 

zrakově postižené děti nejsou běžné podněty zajímavé, nedovedou je dobře rozlišit, 

nechápou jejich význam a tudíž pro ně nemají potřebnou stimulační hodnotu. Je tedy 

nutné přizpůsobit kvalitu vizuální stimulace jeho možnostem, aby se jeho zrakové 

schopnosti rozvíjeli. 

Většina zrakově postižených dětí se narodí se stejnou schopností pohybu, jakou mají 

děti bez postižení, ale protože jim od prvního dne života chybí zrak, nemají takovou 

příležitost se učit. Dítě potřebuje nějaký impuls, aby pro něj měl pohyb nějaký smysl. 

Protože si dítě nemůže spojit zážitek pohybu ručičky a prstů se zrakovou zkušeností, 

potřebuje dostat příležitost, aby si jej mohlo spojit se zkušeností hmatovou a sluchovou. 

Podněcujeme jeho zájem laskavým slovem a mazlivými dotyky. Tyto sluchové a 

hmatové vazby ke světu rozvíjíme hned od počátku a neustále je obohacujeme. Řeč a 

dotyky jsou od nejranějšího věku nezbytnými dorozumívacími prostředky, které 

zastupují zrakové vjemy. Dobré je zavěšení zvukových hraček nad ležící dítě, nejdříve 

se jich dotýká náhodnými pohyby, ze kterých se zakrátko vyvine úmysl. Zvuky těchto 

hraček upoutávají dětskou pozornost a stávají se jedním z prostředků, jak se dítě spojuje 

se světem a neupadá do netečnosti. U nevidomých dětí je vývoj v oblasti hrubé 

motoriky opožděný. Je to dáno absencí zrakových vjemů a možností zpětné vazby. 
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Výcvik hrubé motoriky začíná již v kojeneckém věku, rodiče musí vhodnou formou 

přimět dítě, aby leželo na bříšku a zvedalo hlavu. Jelikož těžce zrakově postižené dítě 

zřídka kdy samo spontánně leze a převrací se, je vhodné ho k lezení povzbuzovat hrami 

v prostředí, kde nemůže na nic narazit. Samostatné posazení a postavení zvládne 

zrakově postižené dítě přibližně ve stejném věku jako dítě zdravé, potřebuje však delší 

dobu k tomu, aby se naučilo chodit. Chůze nevidomého dítěte je déle nejistá a vratká. 

Správné zvládnutí chůze je pro těžce zrakově postižené dítě nezbytné a při nácviku 

správné chůze je zapotřebí mu pomáhat. Bez správného vedení přetrvávají nedostatky a 

následky: dítě si osvojí chůzi s vahou na patách, cestu vyhledává svýma nohama a 

následkem toho se přední část nohy nedostatečně vyvíjí a z toho vyplývá plochá noha. 

Aby dítě získalo jistotu při pohybu, musí mít dostatek příležitosti, aby se jeho správná 

lokomoce mohla rozvíjet. Dítě musí mít možnost při hrách skákat, běhat. Při chůzi po 

různorodém povrchu (koberec, parkety, dlažba, písek, dlažební kostky apod.) se dítě učí 

rozlišovat různé druhy povrchu, tato zkušenost mu později pomůže orientovat se 

samostatně v prostoru. Z nedostatku pohybu a činností vznikají mimovolní pohyby, 

kývání trupem, krouživé pohyby hlavou, mačkání očí. Odstraňování těchto zlozvyků 

vyžaduje trpělivost, nejvhodnější je upoutání pozornosti dítěte na zajímavou věc nebo 

činnost. U těžce zrakově postižených hraje hmat a sluch velmi důležitou roli. Hmat a 

sluch je u zrakově postižených většinou na vyšší úrovni než u osob intaktních, nelze se 

však domnívat, že je to tzv. dar přírody. Zvýšená citlivost těchto smyslů je cíleně 

rozvíjena ve správném výchovně vzdělávacím procesu. Již od nejútlejšího věku je dítě 

odkázáno na to, co kolem sebe slyší. Učí se tedy všechny zvukové projevy světa 

hodnotit jinak než dítě vidící. Spadne-li na zem nevidomému dítěti hračka a kutálí se, 

zbystří okamžitě sluchovou pozornost a sleduje podle zvuku její pohyb. Podle intonace 

a rytmu řeči dokáže dítě rozpoznat rozpoložení mluvící osoby. Nevidomé dítě neslyší 

lépe, ale vnímá zvuk jinak, hodnotí všechny zvuky daleko hlouběji, a tak se ze sluchu 

stává důležitý kompenzační činitel. Hmat pomáhá dítěti poznávat svět kolem sebe. 

Hmat však není zrakem na blízko, co je srozumitelné a názorné pro zrak, nebývá 

srozumitelné a názorné pro hmat. Pozorujeme-li zrakem, vidíme nejdříve celou plochu 

nebo prostor. Teprve potom třídíme a vybíráme takové části obrazu a jejich vztahy, 

které nás v tomto okamžiku zajímají. Při poznávání tedy postupujeme od celku 
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k jednotlivostem. U hmatu je tomu obráceně. Vychází se od poznávání jednotlivých, 

jedinečných znaků konkrétního předmětu. Při poznávání se postupuje od tohoto 

jedinečného znaku ke zvláštnímu. Teprve v představě se jedinečné i zvláštní znaky 

předmětu spojují v celek a zobecňují. Nevidomé dítě nejdříve hmatem zkoumá každou 

jednotlivost předmětu, vytváří si o něm představy a z poznaných jednotlivostí si jejich 

sloučením vytváří postupně obraz předmětu. U zrakově postižených má ruka tři funkce: 

percepční, motorickou a zpětně aferentační. Pro rozvíjení hmatu je významný 

uchopovací reflex novorozence, který se cvičením rozvíjí ve vyšší formu – uchopování 

celou dlaní. Vrcholí dovedností uchopit předmět mezi palec a ostatní prsty. Dále je to 

spolupráce obou rukou vzájemně a poté i s ostatními částmi vlastního těla. Obratnost 

prstů a snaha dítěte používat hmat jsou činnosti nezbytné pro další výchovu a 

vzdělávání (čtení reliéfních obrázků, čtení Braillova bodového písma). Pokud má 

zrakově postižené dítě dostatek přiměřené stimulace, rozvoj řeči nemusí být výrazně 

opožděn. Speciální péčí odborníků a podporou rodičů můžeme vývoj řeči ovlivňovat. 

Zrakově postižené dítě nemůže řeč odezírat, ale velmi brzo podle melodie poznává 

smysl slov. Jako děti vidoucí nejdříve vydává neartikulované zvuky, které se později 

podobají některým hláskám. Později vydává zvuky podobné slabikám, první slova 

„mama, tata, papa, ham“ jsou významným krokem v rozvoji řeči dítěte. Mezi 12. - 15. 

měsícem dítě odpovídá na jednoduché otázky (Jak jsi veliký? Kde máš pusinku? Jak 

dělá pejsek?). Kolem dvou let používá jednoduché věty. Řeč rozvíjíme vyprávěním a 

říkankami. K nejčastějším vadám řeči patří dyslalie, protože těžce zrakově postižené 

děti nemají možnost nápodoby zrakového vzoru od nejranějších vývojových období, 

proto např. nedokáží diferencovat hlásky „M“ a „N“, dále je častá mezizubní výslovnost 

hlásek „T“, „D“, „N“. Typickým symptomem komunikační schopnosti nevidomých dětí 

je verbalismus. Dítě používá slova u nichž nechápe přesně či vůbec jejich smysl. 

Verbalismus není jevem neměnným, naopak speciálními výukovými metodami jej 

můžeme ovlivňovat. Důležité je konkretizovat slovník dětí, poskytnout jim dostatečné 

množství praktických zkušeností. Řeč dítěte se rozvíjí v těsné souvislosti s rozvojem 

jiných dovedností i jeho životními zkušenostmi, které má touhu vyjádřit. Nejen pouhá 

reprodukce slov, ale praktické činnosti jsou pro těžce zrakově postižené dítě významné. 

Při vývoji sebeobsluhy (hygienické návyky, oblékání a obouvání, stravovací úkony) 
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musíme počítat s opožděním, protože zrakově postiženému dítěti chybí možnost 

odpozorování. Se spoluprací dítěte můžeme počítat asi od jednoho roku. Při oblékání 

mu pojmenováváme části oblečení a formou nenásilné hry po něm můžeme chtít, aby s 

námi odpovídajícími pohyby rukou, nohou apod., spolupracovalo. Při nácviku 

samostatného stravování, musíme dbát na správnou pozici u stolu, kdy matka stojí za 

dítětem, krmí je svou pravou a dítě si její ruku přidržuje rovněž svojí pravou rukou. Tak 

nejlépe dokáže sledovat pohyby lžíce. S nácvikem nikdy nespěcháme, jedná se o 

namáhavou činnost. U pití se doporučuje hrníček s náustkem. Formou hry učíme dítě i 

hygieně, používáme hračky při koupání, dovolíme mu umývat si své hračky apod. 

Kolem šestého až sedmého roku dítě samostatně jí a je schopné pomáhat při prostírání, 

nalévat nápoje. Dokáže se samostatně svléknout i obléknout s dodatečnou pomocí, 

samostatně se obuje bez zavázání tkaniček (můžeme použít boty se suchými zipy). Má 

zafixované návyky osobní hygieny. 
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3.  Integrace a speciální škola 

Děti se zrakovým postižením mají v současné době možnost navštěvovat buď speciální 

školy, nebo běžné školy. Každý ze způsobů výchovy a vzdělávání má své přednosti a 

nedostatky. 

Současná struktura speciálního školství – typy speciálních škol (podle § 5 vyhlášky 

č. 73/2005 Sb.): 

• pro mentálně postižené, 

• pro sluchově postižené, 

• pro jedince s vadami řeči, 

• pro žáky se specifickými poruchami učení nebo chování, 

• pro tělesně postižené, nemocné a nemocí oslabené, 

• školy v zařízeních pro výkon ústavní či ochranné výchovy, 

• pro žáky hluchoslepé, 

• pro zrakově postižené: mateřská škola pro zrakově postižené, základní škola 

pro zrakově postižené, střední škola pro zrakově postižené (střední odborné 

učiliště, odborné učiliště, gymnázium, praktická škola, střední odborná škola), 

konzervatoř pro zrakově postižené. 

Vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb. charakterizuje podpůrná opatření při speciálním 

vzdělávání a rozumí tím využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků 

vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a 

didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování 

pedagogicko psychologických služeb, zajištění služeb asistenta pedagoga, snížení počtu 

žáků ve třídě, oddělení či studijní skupině apod. Vždy jsou zohledňovány vzdělávací 

potřeby žáků. 

Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby 

zjištěny školským poradenským zařízením a jejich rozsah a závažnost je důvodem pro 

daný druh péče. 
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Formy speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením: 

a) individuální integrace – rozumí se tím vzdělávání žáka v běžné škole, 

b) skupinová integrace – vzdělávání ve třídě, oddělení nebo skupině zřízené pro žáky 

se zdravotním postižením v běžné škole, 

c) speciální škola – ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením,  

d) kombinace uvedených forem. 

Školní integrace. Znamená vyučovat všechny žáky v jejich spádových školách 

v běžných třídách odpovídajících jejich věku a poskytovat jim a učitelům adekvátní 

podporu. Její úspěch či neúspěch velmi závisí na představivosti, svědomitosti a tvůrčích 

schopnostech rodin, učitelů a zřizovatelů škol. Integrace může být úspěšná za 

předpokladu, že vezmeme to nejlepší ze speciálního a běžného školství a zkombinujeme 

do jednotného systému vzdělávání. Dává příležitost dětem se všemi úrovněmi 

schopností, aby se v prostředí běžných škol učily společně. Respektuje individuální 

tempo a možnosti každého dítěte. 

Individuální vzdělávací plán (IVP). Individuální vzdělávací plán se stanoví především 

pro individuálně integrovaného žáka. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu, 

závěrů školského poradenského zařízení (případně lékaře) a vyjádření zákonného 

zástupce žáka. IVP je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích 

potřeb žáka, je součástí jeho dokumentace a obsahuje: 

• údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuální speciálně 

pedagogické péče, včetně zdůvodnění, 

• údaje o cíli vzdělávání, časové a obsahové rozvržení učiva, 

• zdůvodnění potřeby dalšího pedagogického pracovníka, 

• seznam kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních 

učebnic, 

• jmenovité určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, 

se kterým bude škola spolupracovat při zajišťování speciálních vzdělávacích 

potřeb žáka, 

• návrh případného snížení počtu žáků ve třídě běžné školy, kde se žák vzdělává, 

• předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků (vyhl. č. 65/2005 Sb.), 
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• závěry speciálně pedagogických a psychologických vyšetření. 

IVP je vypracován zpravidla před nástupem žáka do školy (nejpozději jeden měsíc po 

nástupu). Je doplňován a upravován podle potřeby a situace žáka. Školské poradenské 

zařízení dvakrát ročně obsahovou stránku IVP vyhodnocuje. 

Asistent pedagoga. Ředitel mateřské školy, základní školy, základní školy speciální, 

střední školy a vyšší odborné školy může se souhlasem krajského úřadu ve třídě nebo 

studijní skupině, ve které se vzdělává žák nebo student se speciálními vzdělávacími 

potřebami, zřídit funkci asistenta pedagoga. Asistent pedagoga je podle § 2 a § 20 

zákona č. 563/2004 Sb. a § 7 vyhlášky č. 73/2005 Sb. pedagogickým pracovníkem, 

který vykonává přímou pedagogickou činnost. Asistent je veden třídním učitelem a 

pracuje podle jeho pokynů. Účastní se aktivně sestavování IVP, je třeba, aby měl 

k dispozici potřebné pomůcky, je seznámen s dítětem a jeho rodinou, se specifickými 

potřebami dítěte (pomoc se sociální adaptací v novém prostředí, pomoc při získávání 

pracovních návyků, při trénování soustředěnosti, při vytvoření struktury vyučovacích 

hodin). Jeho hlavními činnostmi jsou: 

• je přítomen ve třídě po celou dobu vyučování, 

• po domluvě s učitelem pracuje s dítětem podle IVP, 

• po domluvě s učitelem se zapojuje do práce se třídou, 

• pomáhá dítěti s přípravou pomůcek na vyučování, 

• pomáhá dítěti s orientací, při přesunech mimo budovu a s jednoducho obsluhou, 

• účastní se schůzek, které se týkají integrovaného dítěte, 

• je součástí týmu pro tvorbu IVP, 

• účastní se pravidelných školení asistentů pořádaných SPC nebo jinou organizací, 

• řídí se pokyny učitele a podle potřeby pracuje s ostatními dětmi ve třídě. 

Vzdělávání postižených dětí se zdravými dětmi vychází z předpokladu, že dítě s 

postižením nebude mít tak velké problémy při začleňování do pracovního kolektivu a 

společnosti v dospělosti. Postižené dítě může získat mnoho nových poznatků, a zdravé 

děti se naučí akceptovat a tolerovat různé odlišnosti postižených vrstevníků, což jim 

později umožní navazovat bez předsudků kontakt s lidmi, kteří i přes mnoho 

společného, jsou v jistých ohledech jiní. Při této výuce by měla být zrakově postiženým 
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dětem poskytována i speciální pedagogická péče, vyplývající z jejich zrakové vady 

(např. výcvik prostorové orientace, psaní a čtení Braillova písma). Bohužel v současné 

době není v běžných školách dosud v plné míře zajišťovaná speciální pedagogická péče. 

Důvody jsou různé, a to nejen malá odborná připravenost učitelů a nedostatek 

specialistů, ale též nevyhovující vybavení běžných škol kompenzačními pomůckami a 

vysoký počet žáků ve třídách, který ztěžuje individuální přístup ke zrakově postiženému 

dítěti. 

Za částečnou integraci je označován způsob, kdy děti se zrakovým postižením 

navštěvují speciální třídy běžných základních škol, které se zpravidla vyskytují ve 

větších městech. V těchto třídách jsou žákům zajištěny stejné podmínky jako ve 

speciálních školách a přitom tato forma umožňuje kombinovat speciální výuku s 

výukou integrovanou. Zde je další výhoda, že dítě nemusí být přes týden odloučeno od 

svých rodičů, což je velmi podstatný faktor z hlediska sebejistoty dítěte. 

Třetí možností jsou speciální školy, které již v dnešní době dosahují vysokých kvalit, a 

to jak po stránce odbornosti speciální pedagogů, tak po stránce materiálního vybavení. 

Stále hodně lidí se lekne, když zaslechne slovo „speciální škola“, nejedná se však o 

nehumánní zařízení, ale naopak o zcela běžnou normální školu, která je uzpůsobena k 

výuce dětí s různým postižením. 

Integrovaný způsob výchovy a vzdělávání vyžaduje od učitele běžné třídy, aby získal 

základní informace o specifice vývoje zrakově postižených dětí a o metodice výuky. 

Dále by měl navázat těsnou spolupráci s rodinou zrakově postiženého dítěte. Je zde 

důležitá spolupráce se speciálním pedagogem, který podá kompletní informace o 

charakteristice dítěte a o základních problémech vyplývajících z jeho zrakové vady. 

Nástup zrakově postiženého dítěte do běžné školy by měl být projednán s určitým 

časovým předstihem, který by měl učitel využít k navázání kontaktu s rodiči dítěte a k 

získání základních informací o dítěti. Při integrovaném způsobu výuky by měl učitel 

přihlížet k zrakové vadě a k důsledkům, které z ní vyplývají, ale zároveň by měl být 

opatrný, aby nesnižoval požadavky na vědomosti a dovednosti u zrakově postiženého 

dítěte. 
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4.  Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené 

Úspěšné zařazení zrakově postižených žáků do kolektivu zdravých vrstevníků 

v běžných školách předpokládá vybavení speciálními pomůckami. Kompenzační 

pomůcky pro zrakově postižené hrají významnou úlohu v procesu integrace zrakově 

postižených do společnosti i do pracovního procesu, usnadňují vzdělávání a dokonce 

limitují možnosti studia. Integrovaní zrakově postižení žáci, kteří jsou vybaveni 

odpovídajícími kompenzačními pomůckami, mohou používat stejné texty jako jejich 

vrstevníci v běžných školách a být spolu s nimi vzděláváni. K pomůckám, které 

využívají kompenzační funkce sluchu a hmatu patří: 

• pomůcky pro informatiku a komunikaci (tabulky, šablony, psací stroje, počítače 

s hmatovým a hlasovým výstupem, magnetofony, čtecí přístroje), 

• pomůcky pro orientaci (slepecké hole, zvukové majáky, ozvučené semafory, 

reliéfní mapy a plány), 

• pomůcky pro každodenní život (hodiny, teploměry, indikátory světla), 

• pomůcky pro vzdělávání, 

• hračky a hry, sportovní potřeby pomůcky, 

• pomůcky pro diagnostiku, 

• trenažéry na výcvik kompenzačních zručností (KEBLOVÁ, 1999). 

Některé pomůcky jsou na lékařský předpis (bílé hole, většina optických pomůcek), na 

další pomůcky je možné žádat o příspěvek na odborech sociálních věcí obcí 

s rozšířenou působností, podle vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 

Cílem této práce je srovnání předškolní výchovy ve speciální mateřské škole a v běžné 

mateřské škole s integrovaným dítětem, které má zrakové postižení. K dosažení cíle 

práce byla použita metoda pozorování, komparace, rozhovoru – neformální konverzace. 

Cílovým souborem jsou zrakově postižené děti předškolního věku. 

V průběhu posledního ročníku jsem proto navštívila dvě speciální mateřské školy, jednu 

běžnou mateřskou školu a setkala jsem se s maminkou, která měla své dítě integrované 

do běžné mateřské školy před dvěmi lety. U vybraných dětí sleduji jejich pokroky ve 

vývoji a socializaci, pokouším se zhodnotit přínosy vybrané formy vzdělávání. 

Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni 

pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k 

jeho aktivnímu rozvoji a učení. Předškolní vzdělání má smysluplně obohacovat denní 

program dítěte v průběhu jeho předškolních let a poskytovat dítěti odbornou péči. Mělo 

by usilovat, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném, odborně 

podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základě, aby čas prožitý v mateřské 

škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých 

základů do života i vzdělávání. 

Předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Jeho 

úkolem je proto rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho 

osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k 

dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat 

mu normy a hodnoty touto společností uznávané (Metodický portál RVP – Portál 

vzdělávání, 2004). 
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1.  Marek 

Marek se narodil v prosinci 1999, v 25. týdnu těhotenství. Z porodnice propustili Marka 

na konci dubna, tedy více než po 4 měsících. Ve 3 měsících byla u Marka 

diagnostikována závažná zraková vada. Markova diagnóza je retinopatie nedonošených, 

jeho zrakové funkce jsou v pásmu úplné nevidomosti. Vzhledem k povaze a stupni 

zrakového postižení nelze u Marka očekávat zlepšení zrakových funkcí. Naopak nelze 

vyloučit možnost dalších komplikací. Jedná se o těžkou zrakovou vadu, která omezuje 

orientační schopnosti a doprovod jiné osoby je u Marka nutný všude v neznámém 

prostředí. 

Marek je pohybově velmi šikovný. Již v 6 měsících s ním maminka začala chodit 

plavat. Od 3 let s rodiči lyžuje a od 5 let společně jezdí na kole. Navštěvuje 

tyfloturistický oddíl, který má Marek moc rád. S oddílem sjížděl 4 dny Berounku, ve 

speciálních horolezeckých úvazech zkouší lézt na skály a pak se slaňuje. V září 2007 

Marek nastoupí do speciální základní školy. V rámci předškolní výchovy byl Marek 

úspěšně integrován do běžné mateřské školy, kterou společně s ním jeden rok 

navštěvovala i jeho starší sestra. 

Rodiče Marka měli zájem o docházku jejich syna do běžné mateřské školy v místě 

bydliště, proto s dostatečným předstihem začali zjišťovat možnosti integrace Marka do 

vybrané mateřské školy, kterou v té době navštěvovala jejich dcera. Markovi se doma 

intenzivně věnovali, jeho sociální chování odpovídalo věku a vývojové úrovni. V září 

2003 Středisko rané péče společně s rodiči navštívilo mateřskou školu. V průběhu 

schůzky byla hledána nejvhodnější cesta pro všechny, hlavně pro Marka. Domlouvala 

se spolupráce s rodinou, se speciálně pedagogickým centrem, možnost získání a 

financování asistenta, vypracování individuálního výchovně vzdělávacího plánu. Paní 

ředitelka společně s učitelkami se zajímaly o řadu praktických věcí, jako prostorové 

úpravy, bezpečnost, vybavení mateřské školy speciálními pomůckami a hračkami. 

Začátkem ledna 2004 začala spolupráce se speciálně pedagogickým centrem. 

Zástupkyně SPC navštívila mateřskou školu, aby se přesvědčila, že škola je vhodná pro 

integraci nevidomého chlapce. V mateřské škole nebyly nutné žádné radikální změny, 

žádoucí bylo jen hmatové označení poliček pro ručník, oblečení a podobně. SPC 
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doporučilo asistenta, který by úzce spolupracoval s třídní paní učitelkou v přípravách, 

na výchovně vzdělávacím programu. Dohodli se, že Marek na jaře roku 2004 začne 

jednou týdně docházet do mateřské školy společně se svou maminkou a sestrou, aby si 

zvykl na prostředí mateřské školy a kolektiv. 

SPC zaškolilo pedagogy a asistenta a umožnilo návštěvu zařízení, kde bylo integrované 

zrakově postižené dítě. První paní asistentka, kterou mateřská škola přijala a SPC 

vyškolilo, práci odmítla ještě dříve než Marka poznala. Druhá paní asistentka pracovala 

s Markem do konce prosince 2004. Bohužel s průběhem integrace nebyla spokojena ani 

jedna strana. V lednu 2005 nastoupila do mateřské školy nová paní asistentka (již třetí), 

se kterou si „padli do oka“ všichni účastníci integrace. Markova asistentka, i když nemá 

pedagogické vzdělání, má všechny vlastnosti, které by správný asistent měl mít. Je 

trpělivá, ale důsledné, empatická, dovede komunikovat s paní učitelkou, rodinou i 

s ostatními dětmi. Je nápaditá, velice dobře dokáže odhadnout Markovo rozpoložení. 

 

Sledování Marka v mateřské škole 

Paní učitelka Marka velmi citlivě zapojuje do všech činností. Snaží se jej „vytrhávat 

z unikání do svého světa“ a vracet Marka do přítomnosti. Markovi je ponechána 

dostatečně dlouhá doba na relaxaci a uvolnění. Dostává prostor pro manipulaci 

s předměty. Zvládá třídění podle tvarů, zaplňování plochy, hledání a vyjmutí z plochy, 

vkládání na tyčku podle daných požadavků. Při pobytu venku si Marek procvičuje 

prostorovou orientaci – poznává různé povrchy (asfalt, písek, tráva, dlažební kostky, 

sníh), rozvíjí sluch, pravolevou orientace a chůzi podle vodící linie – kontroluje si 

nohou obrubník trávníku. Při hrách používá ozvučený míč a zvoneček při hře na 

honěnou. Zvoneček rovněž používají před překážkou, kterou má Marek překonat. 

Marek se učí nepouštět se do prostoru, držet se vodící linie. Paní učitelka důsledně trvá 

na splnění úkolu nebo odpovědi na otázku. Činnosti jsou promyšlené, dobře připravené 

vhodné pomůcky odpovídají jeho specifickým potřebám. Pedagogové plně respektují 

jeho osobnost, jsou důslední a trpěliví. Snaží se předcházet stresovým situacím. Marek 

občas zkouší, co si může k paní asistence dovolit, zda své požadavky myslí vážně. 

Pedagogové věnují velkou pozornost vyjadřování Markových pocitů. Marek zatím 
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nedovede slovně vyjádřit únavu, přetížení hlukem a podobně. Jeho občasné nevhodné 

reakce mohou mít příčinu právě v neschopnosti pojmenovat svoje „nepohodlí“. Tato 

skutečnost může výrazně ovlivnit hodnocení situace – občas reaguje v důsledku únavy 

nebo vzdoru. Je potřeba si uvědomit, že na dítě, které má asistenta, jsou kladeny větší 

nároky. Dítě je stále pod „kontrolou“ dospělého a nemá možnost „odpočinku“ nebo 

„úniku“, na rozdíl od ostatních dětí. 

Pondělí. Ve třídě bylo 18 dětí. S Markem jsem se potkala v šatně. Má již zavedený 

„rituál“ organizace dne. Nejprve se věnuje pohybovým činnostem (jízda na kole, skoky 

na trampolíně, houpání na houpačce apod.). S dětmi společně cvičí, zvládá rušnou část 

bez pomoci paní asistentky. Jeho chůze je rytmická, správně odvíjí chodidla. Také 

samostatně zvládá zdravotní cviky, dobře reaguje na slovní pokyny. Při individuální 

činnosti u stolečku Marek s paní asistentkou zkoušel psaní na Pichtově psacím stroji. 

Podle paní učitelky je Markova pozornost u řízené činnosti různá. Závisí na aktuálním 

psychickém rozpoložení a obsahu činnosti. Nedá se dopředu odhadnout míra jeho 

spolupráce. Pokud ho činnost nebaví nebo je unavený, či je-li činnost nová, začíná 

povídat „nesmysly“, opakuje čísla tramvají, schválně dělá chyby a činnost úmyslně 

kazí. 

Úterý. Marek dorazil do třídy krátce po osmé hodině. Maminka nejprve odvádí dceru 

Lucii do školy, potom jdou do s Markem do mateřské školy. Marek se po příchodu do 

třídy věnoval pohybovým činnostem. Poté sluchově rozlišoval dvojice kostek. Paní 

učitelka má pečlivě připravený program dne. Dobře zvládá nepředvídané situace a 

reakce dětí. 

Při svačině Marek odmítl pečivo. Po svačině se zapojil do řízené činnosti a pak 

samostatně s paní asistentkou opakoval bodové písmo, koordinaci a spolupráci rukou. 

Při zaměstnání z hudební výchovy velmi dobře spolupracoval. Zapojil se do zpívání a 

doprovodu s hudebními nástroji. Mnoho slov a výrazů, které Marek používá si 

nedokáže představit a vysvětlit. 

Středa. Marek přišel do třídy krátce po osmé hodině. Jako pohybovou činnost si vybral 

jízdu na kole. Ve třídě bylo přítomno 19 dětí, což při integraci zrakově postiženého 

dítěte je značný počet. Děti však nejsou hlučné a ke hře využívají celý prostor třídy, 
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mají zde mnoho koutků a zákoutí pro individuální i skupinové hry a činnosti. Při 

společných činnostech paní učitelka velmi dobře motivuje děti. Děti jsou aktivní, dobře 

spolupracují. Paní učitelka má klidné vystupování, je vstřícná k dětem, přitom důsledná, 

dobře moduluje svůj hlas. Při individuální práci procvičoval Marek spolupráci rukou a 

orientaci na řádku. Marek se zapojuje do všech činností, poslouchá, hraje si s rukama , 

občas si mačká oči. Při hudební činnosti pouze poslouchá. Písničky nezpívá, i když je 

umí zpaměti. Marek při poslouchání natáčí hlavu. Při pohybové hře na sochy a sluchové 

hře „V kole jsme se zatočili“ byl uvolněný a viditelně velmi spojený. Je zřetelné, že pro 

dokončení nebo i započetí činnosti je u Marka nutná motivace. 

Čtvrtek. Marek přišel s maminkou do třídy chvíli po osmé hodině. Pozdravil a hned si 

sedl na kolo a jezdil. Při šlapání vyjmenovával stanice tramvají směrem na Braník. 

Maminka byla unavená, neboť Marek ji ztropil při odchodu do mateřské školy scénu, 

kvůli rozbitému výtahu. Ve třídě se Marek jízdou na kole uklidnil. Ještě skákal na 

trampolíně a lezl po horolezecké stěně. V ranním kruhu poslouchal písničky, které 

zpívala paní učitelka. Sám se do společného zpěvu nezapojil. Velmi dobře odpovídá a 

orientoval se v časových vztazích. Rozumně, jasně a srozumitelně odpovídá na otázky. 

Při ranním cvičení paní učitelka hrála na klavír. Marek se držel spolužačky, bez potíží 

se pohyboval. Pohotově reagoval na změnu rytmu (chůze, běh, skoky, poskoky), na 

domluvená znamení. Při svačině velmi pěkně stoloval, pak si po sobě odnesl talíř a 

hrneček. Po svačině dostal za úkol odvést děti do třídy. Účastnil se společně s dětmi 

dramatické výchovy, chvílemi se nudil a „hrál“ si s vlastním oblečením. Většinu doby, 

ale pozorně poslouchal a nerušil. Hudebně pohybovou hru „Šípková Růženka“ opět 

zvládl na výbornou. Tento den, jak měl špatný začátek, proběhl velmi pěkně a v klidu. 

Pátek. Marek přišel v 8 hodin, v dobré náladě, povídavý a plný zážitků z cesty do 

školy. Cílem paní učitelky a asistentky je začlenit Marka do hry s dětmi nebo tématické 

hry. Výsledky jsou střídavé. Marek pobyl s paní asistentkou chvíli v kuchyňce, 

připravoval různá jídla. Potom opět zvítězily pohybové aktivity, nejprve houpačka, 

potom jízda na kole. Těsně před společným ranním kroužkem prodával v obchůdku. 

Marek potřebuje časový prostor na změnu činnosti. Není schopen rychle přejít z jedné 

činnosti do druhé. V ranním kroužku s dětmi je spokojený. Děti jsou velmi pěkně 
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vedeny k pomoci Markovi. Při ranním cvičení se dívenka představila a sdělila Markovi, 

že mu bude dělat průvodce při rušné části cvičení. Marek pomoc přijímá, dobře 

spolupracuje. Velmi pěkně reaguje na změnu tempa, rytmu, melodie a napodobuje 

domluvený pohyb. Dobře zvládá stolování, úklid po sobě (odnesení talířku a skleničky). 

Potřebuje pomoc a kontrolu při hygieně. Při sebeobslužných činnostech je pomalý, ne 

plně soustředěný, zaujmou ho a pozornost odvedou prožité zážitky, zvuky apod. Po 

svačině paní učitelka dětem vyprávěla pohádku. Marek seděl, kýval se, ale pozorně 

poslouchal. Pohádku si děti dramatizovali, Marek však odmítl být hercem. Pohádku 

doprovázel na triangl. Citlivě vystihne okamžik, kdy má hrát. Pohádku a svůj výstup 

radostně prožíval, reagoval celým tělem. 

Integrace Marka do běžné mateřské školy měla velký význam pro všechny zúčastněné 

strany: Marka samotného, dětský kolektiv, rodinu i zaměstnance mateřské školy. 

Rozhodnutí paní ředitelky a pedagogů přijmout Marka do mateřské školy bylo pro 

Marka velmi důležité. Markovi integrace otevřela nové možnosti vyplývající z kontaktů 

se zdravými dětmi. V mateřské škole získal takové zkušenosti, které by mu pobyt 

v rodině nemohl poskytnout. Marek je rád mezi dětmi a plně si uvědomuje jejich 

přítomnost. V komunikaci někdy o sobě nehovoří v první osobě, ale po upozornění se 

opraví. Žertuje a má smysl pro humor. Humor se liší od humoru dětí ve stejném věku, je 

ovlivněn zrakovou absencí. Občas je Marek tvrdohlavý, rozhodne-li se, že činnost 

nebude dělat, nehne s ním nic a nikdo. Paní asistentka však dokáže dobře vystihnou 

jeho psychické a citové rozpoložení a snaží se vzniklou situaci zvládnout tak, aby byla 

únosná pro všechny. Občas Marek utíká do svého světa, svých prožitků, pak se velmi 

obtížně vrací do okamžiku tady a teď. Je schopen se věnovat řízené činnosti, 

individuální práci u stolečku. Marek se zapojuje do všech aktivit mateřské školy, jeho 

oblíbenou činností jsou ranní hry, tělesná výchova. Marek je obratný, pohyblivý, 

pohybové činnosti má rád. Při společném zpěvu nebo recitaci se většinou nezapojí, jen 

pozorně poslouchá. Je samostatný v hygieně, stolování a sebeobsluze. Někdy je však 

ještě závislý na pomoci dospělého. 
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2.  Pavlík 

Protože Pavlík již druhým rokem navštěvuje základní školu, povídala jsem si o něm a 

jeho integraci do běžné mateřské školy pouze s jeho maminkou. Pavlík je nevidomý, 

příčinou jeho nevidomosti je nevyvinutý oční nerv. Rozhovor s Pavlíkovou maminkou 

probíhal u nich doma, v době kdy Pavlík byl ve škole. Pavlíkova maminka mi nejdříve 

ochotně ukázala Pavlíkovo „království“ a pak jsme si povídaly o Pavlíkově raném 

dětství a docházce do mateřské školy. 

Kdy a jak jste se dozvěděli, že je Pavlík nevidomý ? 

To, že Pavlík nevidí jsme zjistili během prvních šesti týdnů. Pavlík se narodil v termínu, 

s normální porodní váhou, v těhotenství ani při porodu se nevyskytl žádný závažnější 

problém. Jako nezkušená matka prvního dítěte jsem ani po návratu domů nepozorovala 

u Pavlíka žádné zvláštnosti. Až paní doktorce se při pravidelné kontrole nezdály 

Pavlíkovi reakce a poslala nás na vyšetření do nemocnice. Tam nám po několika 

vyšetřeních sdělili, že náš syn má nevyvinutý oční nerv. 

Jak jste na sdělení lékařů reagovala? 

Nejdřív mi to nějak nedocházelo, stále jsem odmítala přijmout fakt, že můj syn je 

nevidomý, byla jsem zoufalá a nevěděla co dál. Snažila jsem se pátrat po příčině, 

někoho obvinit. 

Kdy jste se kontaktovala se Střediskem rané péče? 

Kontakt na Středisko rané péče jsme dostali od sestřičky již v nemocnici, když jsme se 

dozvěděli Pavlíkovu diagnózu. Než jsem se, ale já odhodlala tam zavolat, pracovnice 

střediska nás samy kontaktovaly. Přijely k nám domů a ukázaly mi jak s Pavlíkem 

pracovat. Pomohly nám vybrat vhodné hračky, doporučily mi knížky o výchově zrakově 

postižených dětí. Musím říct, že mi opravdu hodně pomohly. 

Co vám přišlo nejtěžší ve výchově Pavlíka? 

Nejtěžší bylo zvyknout si na úplně jiný pohled na svět z pozice Pavlíka. To co se nám 

zdá jednoduché, co se dá lehce ukázat nebo předvést, bylo v mé pozici na začátku zcela 
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neproveditelné. I na jednoduché úkony se musíte soustředit a přemýšlet jak nejlépe je 

„předat“. V běžné situaci použijete metodu „podívej jak to dělám“, což u Pavlíka nejde. 

Jak Pavlík reagoval na jiné děti? 

Nejdříve se nám zdál zakřiknutý, jako by se ostatních dětí bál. Obvykle se „stáhnul“ do 

sebe a přestal komunikovat. Teprve až po nějaké době jsem si všimnula, že začíná 

aktivně „pozorovat“ komunikaci ostatních dětí a rozpoznávat jejich pozici v kolektivu. 

A následně, opět po nějaké době, se sám začal pokoušet zapojovat aktivně do 

komunikace s ostatními dětmi. 

Kdy a proč jste začali přemýšlet o integraci? 

Už asi kolem čtvrtých narozenin jsme začali přemýšlet jak zajistit „správnou“ 

mateřskou školu a poté základní školu pro Pavlíka. Zjišťovali jsme všechny dostupné 

informace a zvažovali veškerá pro a proti. Jako každý rodič, jsme chtěli pro své dítě to 

nejlepší. Navíc v našem případě jsme museli udělat hodně kompromisů abychom 

zajistili běžný chod rodiny. Bydlíme na okraji Prahy a každý den dojíždět několik 

desítek kilometrů do speciální mateřské školy by bylo pro nás velmi obtížné. Integrace 

se nám zdála jako nejlepší varianta pro další rozvoj našeho dítěte a jeho začlenění do 

normální společnosti. 

Spolupracovali jste při přípravě synovi integrace s SPC? 

Ano a velmi nám to celou situaci zjednodušilo. Už jenom při zjišťování základních 

informací nám to ušetřilo spoustu času. Navíc se člověk rychleji dostane k hlavním 

věcem. Některé věci se zdají být velmi důležité, ale teprve až po čase zjistíte, že jsou 

nepodstatné. Na spolupráci s SPC si nejvíce cením právě rychlé „nasměrování“ a 

vysvětlení reálných možností. 

Podle čeho jste vybírali mateřskou školu? 

Výběr nebyl vůbec jednoduchý. Jednak jsme hledali mateřskou školu, která by byla 

dostupná vzdáleností. Důležitý byl pro nás zájem vedení mateřské školy na zajištění 

základních potřeb pro integraci Pavlíka do normálního kolektivu. Další věcí byla naše 

důvěra v pedagogy a jejich schopnosti vytvořit pro Pavlíka optimální prostředí. 
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Jaký postoj k integraci měli zaměstnanci mateřské školy? 

Po úvodním váhání, které jsem zcela chápala, protože neměli s integrací zdravotně 

postiženého dítěte žádné zkušenosti, byl přístup vedení mateřské školy velmi vstřícný. 

Vzhledem k našemu bydlišti jsme neměli příliš na výběr a jsem moc ráda, že se nám 

podařilo přesvědčit naši místní mateřskou školu pro uskutečnění integrace Pavlíka do 

normální třídy. Měli jsme štěstí, že si Pavlíka vzala pod „patronát“ jedna starší, ale 

velmi zkušená paní učitelka. Nejvíc si na ní cením její chuť učit se novým věcem a 

neskutečné nadšení, s kterým připravovala a upravovala denní program, tak aby ho 

zvládnul i Pavlík. 

Měl Pavlík asistenta? 

Nejprve měl Pavlík za asistenta paní, kterou zajistila mateřská škola. Ale velmi rychle, 

asi po třech týdnech, svou činnost ukončila. Ani nevím jaký byl hlavní důvod. 

Vzhledem k naléhavosti situace, jsem se rozhodla, že tuto roli dočasně převezmu já. 

Nakonec už k žádné změně nedošlo a byla jsem asistentkou po celou dobu. 

Vyskytly se nějaké problémy v průběhu integrace? 

Jako největší problém vidím svou účast v roli asistenta, protože se Pavlík nikdy úplně 

neosamostatnil. Vždy měl na blízku někoho důvěrně známého a myslím si, že to nebylo 

optimální i v rámci utváření pozice v dětském kolektivu. Pro další život Pavlíka by bylo 

určitě lepší pokud by si zvyknul na „cizí“ lidi bez účasti nejbližší rodiny. Ale to byl 

bohužel jeden z kompromisů, které jsme museli udělat. Další problém, který však neměl 

přímý dopad na Pavlíka, byl postoj některých rodičů zdravých dětí. Nechápali proč by 

měl Pavlík být integrován se zdravými dětmi a hledali jakoukoliv záminku pro 

negativní hodnocení práce třídy s integrovaným dítětem. Naštěstí se jednalo skutečně o 

jedince a ostatní rodiče byli buď zcela neutrální nebo měli snahu pomoci. 

Jak jste byli s integrací Pavlíka spokojeni? 

I přes některé problémy, které jsem popsala před chvíli, jsem s integrací Pavlíka 

skutečně spokojená. Samozřejmě všechno lze udělat lépe, ale to si člověk uvědomí až 

následně, když má určité zkušenosti. Myslím si, že díky integraci je můj syn mnohem 

lépe připraven pro normální život než v případě výchovy v některém speciálním 
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zařízení pro děti s podobným postižením. Každodenní kontakt a komunikace se 

zdravými dětmi a jejich přirozená soutěživost umožnila Pavlíkovi rychlejší rozvoj jeho 

schopností. Podle mého názoru navíc získal lepší návyky pro život mezi zdravými 

lidmi. 

Jakou základní školu Pavlík navštěvuje? 

Stejně jako při hledání mateřské školy jsem postupovali i při rozhodování o základní 

škole. Pavlík navštěvuje naši místní základní školu. Pozitivní roli hrál kontakt vedení 

mateřské a základní školy a patřičná příprava všech nutných opatření již s časovým 

předstihem. Navíc jsem již měla zkušenosti získané z mateřské školy.  

Co všechno musel Pavlík umět při nástupu do 1. třídy? 

Vlastně to samé jako zdravé děti, samozřejmě přiměřeně svému handicapu. Zvládal 

základní hygienické návyky, uměl se o sebe postarat v základních denních situacích. 

Ještě před nástupem do školy musel zvládnout základní psaní na Pichtově psacím stroji 

a uměl Braillovu abecedu. 

Jaké má Pavlík zájmy? 

Jsem ráda, že přes svůj handicap, má Pavlík normální koníčky jako ostatní děti. Už od 

mateřské školy navštěvuje keramický kroužek, kde pracuje se svými vrstevníky. Další 

mimoškolní aktivitou je pro něj od začátku letošního školního roku flétna. Začal 

docházet na kroužek, kde se učí od úplných základů hru na zobcovou flétnu. A co je pro 

mne a hlavně pro Pavlíka nejpodstatnější, opět se zde setkává se svými zdravými 

vrstevníky. 

 

Rodiče Pavlíka byli s integrací svého syna do mateřské školy i přes nějaké ty problémy, 

které se během jeho docházky do předškolního zařízení vyskytly, spokojeni. Pavlík je 

v současné době integrován do běžné základní školy v místě bydliště, kde zatím vše 

také probíhá bez závažnějších problémů. Pavlíkovi rodiče úzce spolupracují s SPC a 

snaží se, aby Pavlík byl i přes svou těžkou zrakovou vadu dobře připraven na 

samostatný život. 
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3.  Lenka, Nela 

Lenka a Nela navštěvují speciální mateřskou školu v Loretánské ulici, která je součástí 

Školy Jaroslava Ježka v Praze. V současné době má mateřská škola pouze dopolední 

provoz. Společně s dívkami chodí do třídy další čtyři děti s různými typy a stupni 

zrakového postižení a jeden zdravý sourozenec zrakově postiženého žáka základní 

školy. S dětmi pracuje jedna paní učitelka, která s nimi má i logopedickou péči. 

Prostorou orientaci a samostatný pohyb vyučují paní učitelky, které sem docházejí ze 

základní školy. Mateřská škola je vybavena kvalitními a praktickými speciálními 

pomůckami pro zrakově postižené děti (např.: pohádkové knížky s plastickými obrázky, 

v Braillově písmu, dřevěné skládačky, zvířátka, figurky a geometrické tvary, měkké 

míče, ozvučené míče, bazén s míčky, magnetické tabulky s různými typy magnetů, 

šestibod, různé přírodniny a korálky na procvičování hmatu). Pracovní stolečky mají na 

straně plastické značky, aby si každé z dětí mohlo snadno najít své místo. 

Důvod proč sleduji tyto dvě dívky je, že pouze ony mají v této speciální mateřské škole 

těžkou zrakovou vadu (nevidomost), bohužel však nejsou stejného věku. Individuální 

vzdělávácí plány dívek jsem neměla k dispozici, z tohoto důvodu nejsou ani v příloze 

této práce. 

 

Lenka je nevidomá šestiletá dívka. Příčinou její nevidomosti je odumření zrakového 

nervu. U Lenky byl doporučen odklad školní docházky, z důvodu její celkové nezralosti 

(Lenka se narodila předčasně a i rodinné zázemí Lenky není pro ni optimálně 

stimulující). 

Sledování Lenky v mateřské škole  

Pondělí. Paní učitelka se velmi snaží Lenku neustále zapojovat do různých činností, aby 

Lence zabránila v úniku do jejího světa. U Lenky je možné pozorovat několik zlozvyků, 

které můžeme vidět u osob se zrakovým postižením. Pokud je Lenka ponechána 

v nečinnosti začne se kývat dopředu dozadu, mačká si oči. Do společné hry ostatních 

dětí se sama nikdy nezapojí, je nutné ji neustále podněcovat k nějaké aktivitě. 

Samostatný pohyb Lenka zvládá poměrně velmi dobře. V samoobsluze (při stolování, 
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oblékání, hygieně) už má problémy, i když ne výrazné. Lenka má velké nedostatky 

v komunikaci, stále o sobě nehovoří v 1. osobě, opakuje otázky po tázajícím, velmi 

obtížně s ní lze vést i jednoduchý rozhovor. 

Zatím co si ostatní děti společně hrají nebo plní nějaký úkol zadaný paní učitelkou, 

Lenka sedí stranou na židličce a mačká si oči. Když si toho paní učitelka všimne, 

odvede Lenku k pracovnímu stolečku, kde jí dá plastelínu a úkol ať jí něco vyrobí. 

Lenka z hmoty vytvoří kuličku s kterou si pak hraje. Na otázku co vytvořila odpovídá 

Lenka zopakováním otázky. Jelikož je paní učitelka ve třídě na děti sama nemá možnost 

se celou dobu věnovat pouze Lence, ta by však potřebovala někoho kdo by jí neustále 

podněcoval k činnosti. Při řízené činnosti mají Lenka s Nelou jiný úkol než ostatní děti. 

Dívky mají kartičky, na kterých jsou nalepená zvířátka. Zvířátka jsou vyrobená z látky 

imitující povrch jejich těla. Úkolem dívek je poznat, které zvířátko je na kartičce. Lenka 

rukama osahává kartičky, ale zcela bez zájmu. Z jejího výrazu není patrné zda zvířátko 

poznává nebo ne. Paní učitelka se jí chvilku věnuje, vede jí ruku po kartičce a otázkami 

se jí pokouší směrovat k identifikaci zvířátka, ale bez většího úspěchu vzbudit u Lenky 

nějaký zájem o činnost. 

Úterý. Při řízené činnosti měla Lenka za úkol roztřídit předměty, které dostala. Nejdříve 

podle tvaru a pak měla vkládat korálky do lahvičky. Při prvním úkolu, sice rukama 

zkoumala různé tvary předmětů, ale nesnažila se je třídit. U druhého úkolu si nejdříve 

pouze hrála s korálky. Když si k ní paní učitelka sedla a plně se jí věnovala začala se 

Lenka pokoušet plnit lahvičku. 

Po řízené činnosti, kterou paní učitelka ukončila pochvalou, se Lenka s ostatními dětmi 

odešla umýt před svačinou. Lenka se pohybuje a orientuje po třídě bez problémů. Paní 

učitelka Lence pomohla na toaletě a mírně při umývání, ani ne tak z důvodu, že by to 

Lenka neuměla, jako spíš proto, že Lenka není příliš pečlivá. V jídelně si Lenka najde 

své místo a sama se nasvačí. Po svačině děti společně v herně hrají fotbal s ozvučeným 

míčem. Lenka se nezapojí a sama si hraje v bazénku naplněném míčky. Lenka nemá 

vůbec zájem o společnou hru a komunikaci s ostatními dětmi. I když na ní děti mluví, 

Lenka na ně nereaguje. 

 36



V oblékání a obouvání, při odchodu na školní zahradu, Lenka potřebuje mírnou pomoc. 

Na zahradě Lenka chodí podél školní budovy nebo kolem plotu, nehraje si ani sama ani 

s dětmi. 

Středa. Při mém příchodu do mateřské školy byla již Lenka ve třídě, seděla u stolečku a 

hrála si s korálkem. Oslovila jsem Lenku jménem a zeptala se jí co dělá. Lenka mi 

odpověděla zopakováním slova děláš. Na otázku zda má korálek, mi odpověděla, že má. 

Pravděpodobně jsem něčím upoutala její pozornost, protože sama ke mě přišla a sedla si 

vedle mě. Vzala jsem tedy ze stolu knížku s plastickými obrázky a společně s Lenkou 

jsme si je rukou prohlížely. Lenka mi seděla na klíně a poslouchala co jí říkám. Jakmile 

jsem se, ale na chvíli odmlčela její pozornost a zájem zmizel. Při zpěvu paní učitelky se 

Lenka snažila používat svůj hudební nástroj, ale s ostatními spolužáky nezpívala. Zdá 

se, že se jí hudba líbí. Po svačině na školní zahradě si Lenka opět s nikým nehrála, 

pobyt na zahradě strávila chozením podél plotu. 

Čtvrtek. Když jsem přišla do třídy Lenka si hrála v bazénku s míčky, ostatní děti si 

stavěly něco z dřevěných stavebnic. Lence vůbec nevadí okolní hluk a v bazénku vydrží 

až do řízené činnosti. Při řízené činnosti mají společně s Nelou za úkol doplnit chybějící 

korálky do mozaiky. Po celou dobu úkolu se paní učitelka Lence věnovala a pomáhala jí 

splnit zadaný úkol. Lenka má celkem slušnou jemnou motoriku, ale neudrží delší dobu 

pozornost. Za pomoci paní učitelky, ale úkol dodělala. 

Pátek. Ráno si Lenka u stolečku opět hrála s korálkem. Když paní učitelka vyprávěla 

pohádku o ztraceném koťátku, Lenka se kývala dopředu dozadu. Konec vyprávěné 

pohádky si měly děti vymyslet sami, Lenka se vymýšlení konce pohádky neúčastnila. 

Poté měly děti za úkol vyrobit z plastelíny kočičku. Dívkám paní učitelka dala dřevěné 

kočičky jako vzor, aby si je mohly osahat. Paní učitelka opět jako předešlý den 

pomáhala Lence s úkolem. Tvarovat různé části těla zvířátka šly Lence poměrně slušně, 

jen měla problém při správném umístění jednotlivých částí k sobě a v tom jí právě paní 

učitelka pomáhala. 

Lenka je sociálně velmi nezralá a bude třeba vynaložit velké úsilí, aby se tento další 

Lenčin handicap alespoň trochu zmírnil. Je potřeba u ní rozvíjet co nejvíce slovní 

zásobu, neustále ji stimulovat k činnosti a zapojovat jí přirozeně do kolektivu ostatních 
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dětí. Bylo by velmi žádoucí zapojit Lenčiny rodiče do této činnosti, protože samotná 

speciálně pedagogická péče v mateřské škole je u ní nedostačující. 

 

Nela je nevidomá čtyřletá dívka, příčinou její zrakové vady jsou nevyvinuté oční bulvy. 

Nela navštěvuje speciální mateřskou školu prvním rokem. 

Sledování Nely v mateřské škole 

Pondělí. Nela je velmi bystrá dívka, která se aktivně zajímá o veškeré dění kolem sebe. 

Při ranním příchodu do třídy se hned ptá paní učitelky, kdo je ve třídě a kdo ještě chybí. 

Zajímá se o to co budou dělat a sama si vybírá nějakou z nabízených činnost. Paní 

učitelka jí dává za úkol umýt panence vlasy a obličej. Nela sama odchází do umývárny, 

kde bez větších problémů plní zadaný úkol. Po návratu do třídy se zapojí do činnosti 

ostatních dětí, které si hrají s dřevěnými zvířátky. Společně stavíme ohrádky pro různá 

zvířátka, Nela se pak snaží umístit zvířátko doprostřed vytvořené ohrádky. Později si 

sama zkouší stavět ohrádky tak, aby jí nemohla zvířátka utéci. 

Při řízené činnosti má Nela s Lenkou rozdílný úkol než ostatní děti. Zatím co ostatní 

děti mají na vytištěném papíře vybarvit pouze zvířátka, která žijí v lese, dívky dostávají 

deset kartiček na kterých jsou nalepená zvířátka, vyrobená z látky, která imituje povrch 

jejich těla. Jejich úkolem je poznat, které zvířátko je na kartičce. Nela kartičky důkladně 

prsty zkoumá od jednoho kraje k druhému. Vždy u konkrétní části těla zvířátka se 

zastavíme, aby měla dostatek času zjistit o jakou část se jedná. Nela vždy začíná tím, že 

zjistí kolik má zvířátko nohou a jaký má povrch těla na dotek. Pak už zjišťuje jakou má 

hlavičku, jaký tvar a velikost mají ouška. Na svůj věk je velice trpělivá, u činnosti 

vydrží až do konce, i když ke konci už není tak precizní. 

Paní učitelka ukončila řízenou činnost, děti pochválila za pěkné provedení zadaných 

úkolů a poslala děti umýt před svačinou. Nela se pohybuje po mateřské škole 

samostatně bez sebemenšího zaváhání. Osobní hygienu zvládá bez větších problémů, u 

některých činností potřebuje menší pomoc dospělého, ale to je vzhledem k jejímu věku 

běžné i u stejně starých dětí bez zrakového postižení. Před svačinou se Nela zajímá o to 

co budou mít dobrého. V jídelně si sama najde své místo u stolečku. Nabídnutou pomoc 
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na otevření víčka od jogurtu odmítá, sama si opatrně ručičkami zjistí co má kde na svém 

tácku a samostatně se nasvačí. 

Po svačině se děti společně s paní učitelkou jdou převléci, aby mohly jít na školní 

zahradu. Nela zjišťuje jestli už má panenka suché vlasy, aby si jí mohla vzít v kočárku 

na zahradu. Stále něco povídá a tak si splete oblečení, které má na cestu domů 

s oblečením na zahradu. Obléká se i obouvá sama, automaticky si ručičkami zjišťuje 

zda si dává oblečení správně na sebe. 

Na školní zahradě si nejdříve Nela chvilku jezdí s kočárkem, ale pak jde za ostatními 

dětmi na písek, kde se bez váhání zapojí do jejich hry. Chlapce po určité době hra 

přestává bavit a odcházejí jezdit na tříkolky a koloběžky. Nela prosí paní učitelku jestli 

jí pomůže najít kočárek. S kočárkem pak podle slovní navigace odchází k prolézačce a 

klouzačce, kde si sama hraje, při hře ale stále navazuje slovní kontakt se mnou nebo 

s paní učitelkou. 

Úterý. Když Nela přišla ráno do třídy stejně jako předešlý den zjišťovala od paní 

učitelky, který z jejích kamarádů už je ve třídě a kdo ještě chybí. Paní učitelka jí řekla, 

kdo je ve třídě a s čím si hraje, poté se Nely zeptala jestli se chce k někomu připojit 

nebo zda si chce navlékat třeba korálky. Nela se rozhodla pro korálky, společně s paní 

učitelkou je vyndaly z poličky a odnesly k pracovnímu stolečku. Nela se této činnosti 

věnovala až do doby, kdy paní učitelka dala všem dětem nové úkoly. Nela s Lenkou 

měly jiný úkol než ostatní děti. Nejprve měly za úkol roztřídit předměty podle tvarů a 

velikosti, pak dostaly korálky, s kterými si prve Nela hrála, které měly vkládat do 

lahvičky. Nela má velmi šikovné ruce a zadané úkoly splnila bez větších problémů, při 

práci neustále něco povídala. Zdá se mi, že tak neustále udržuje kontakt s okolím, 

zjišťuje kde kdo je a to, že jí ostatní odpovídají jí dává pocit jistoty. 

Středa. S Nelou jsem se setkala v šatně, když se převlékala. Při pozdravu mě podle 

hlasu poznala a okamžitě své mamince vysvětlovala kdo jsem. Ve třídě se opět jako 

předcházející dny ptala paní učitelky kdo chybí a jestli je některý z nepřítomných 

spolužáků nemocný. Pak se sama zapojila k chlapcům, kteří si hráli na rybáře. Když jí 

chlapci půjčili prut, trpělivě se pokoušela ulovit nějakou rybku, což se jí po chvilce 

snažení podařilo. Tento den se paní učitelka věnovala hudební výchově, každé z dětí 
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dostalo hudební nástroj. Nele viditelně hudba není cizí a písničky, které paní učitelka 

hrála a zpívala, Nela dobře znala. Po svačině šly děti na školní zahradu, Nela si chvilku 

hrála s chlapci, chvilku si jezdila s kočárkem. Protože bylo teplé počasí paní učitelka 

nabídla dětem, že je pokropí vodou. Nela nejdříve pravděpodobně nevěděla co má 

očekávat, ale vzhledem k nadšené reakci chlapců, chtěla také pokropit. Paní učitelka 

vycítila její nejistotu a vysvětlila Nele co bude následovat. Také jí nejprve nechala, aby 

si sama mohla rukou zjistit teplotu vody. Nele se nová zkušenost velmi zamlouvala. 

Čtvrtek. Nela přišla do mateřské školy opět s maminkou chvilku po osmé hodině. 

Zopakovala svůj ranní rituál, zjistila kteří spolužáci již jsou ve třídě a co dělají a zcela 

samozřejmě se k nim připojila. Hra chlapců pro ni byla pravděpodobně moc hlučná, 

protože je brzy opustila. Nabídla jsem jí, že si můžeme házet nebo kutálet s míčem, 

Nela s nabídkou souhlasila. Podle zvuku, který míč při hodu vydává se Nela dobře 

orientovala, činnost se jí líbila, smála se a byla zjevně spokojená. Na dnešní den měla 

paní učitelka pro dívky připravenou mozaiku, každá měla svou destičku s obrysem 

zvířátka. Dívky měly za úkol doplnit korálky, které chyběly. Úkol to byl poměrně 

náročný, ale při menší pomoci ho Nela nakonec úspěšně splnila, i když ke konci už byla 

trochu netrpělivá. 

Pátek. Nela dorazila do třídy kolem osmé hodiny. Jako každé ráno zjistila stav 

spolužáků ve třídě a z nabízených činností si vybrala kočárek s panenkou. Pak paní 

učitelka dětem povídala pohádku o koťátku. Děti pak navrhovaly různé konce, všechny 

většinou končily nalezením maminky. Následně děti z plastelíny zkoušely udělat 

kočičku. Nela samostatně vyrobila tělo, hlavu i nohy kočky a společně jsme pak udělaly 

ty části, které se jí moc nedařily - ocásek a ouška. 

Nela je na svůj věk velmi vyspělá i při srovnání s dětmi bez zdravotního postižení. Je na 

ní vidět, že její rodinné zázemí je plně funkční. Rodiče Nely se ze všech sil snaží co 

nejvíce kompenzovat její handicap. 
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Záznam pozorování dětí v mateřské škole 

Diagnostická situace: hra 

jméno dítěte Nela Lenka 

věk 4 roky 6 roků 

zraková vada nevidomost nevidomost 

lateralita vyhraněná vyhraněná 

úmyslná pozornost velmi dobrá podprůměrná 

úroveň vědomostí průměrná těžko zjistitelné, 
nekomunikuje 

jemná a hrubá motorika velmi dobrá průměrná 

vývoj řeči 
komunikační dovednosti velmi dobrá podprůměrná 

úroveň sebeobsluhy velmi dobrá dobrá 

úroveň společenského 
chování velmi dobrá podprůměrná 

prostorová orientace 
samostatný pohyb velmi dobrá velmi dobrá 

 

Při srovnání těchto dvou dívek, které sice nejsou stejně staré a jejich start do života byl 

rozdílný, ale mají stejně těžké zrakové postižení a stejnou speciálně pedagogickou péči, 

je vidět jak moc je důležitý přístup rodičů ke zdravotně postiženému dítěti. I sebelepší 

speciální pedagogická péče nemůže zcela nahradit zájem a péči rodičů. Speciální 

pedagog se dítěti může plně věnovat jen v omezeném časovém období a není v jeho 

moci suplovat rodinnou výchovu. Těžce zrakově postižené děti potřebují druhou osobu, 

která jim nahrazuje jejich oči a předává informace o běžném životě kolem nás. Touto 

osobou by měli být rodiče dítěte, kteří by jim měli pomoci překonávat překážky, které 

jim jejich zrakové postižení přináší. 
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4.  Martin, Nikola 

Druhá speciální mateřská škola, kterou jsem navštívila je na Praze 4 v Horáčkově ulici. 

Bohužel (pro mou práci) v současné době tuto mateřskou školu nenavštěvuje ani jedno 

nevidomé dítě. Vybrala jsem si tedy dvě stejně staré děti, které mají přibližně stejnou 

zrakovou vadu. 

Martin a Nikola jsou sedmiletí předškoláci. Oba mají lehčí zrakovou vadu, u Martina je 

to tupozrakost a u Nikoly strabismus, tupozrakost a hypermetropie. Společně s nimi 

chodí do třídy dalších 18 dětí, z toho 11 dětí má individuální vzdělávací plán, ostatní 

děti jsou bez zdravotního postižení. Mateřská škola má pro děti vlastního tyflopeda a 

logopeda, kteří si děti odvádí během dne na individuální práci. V době mé návštěvy této 

speciální mateřské školy se výuky dětí též účastnily dvě studentky Pedagogické fakulty, 

které paní učitelce s dětmi pomáhaly, neboť druhá paní učitelka byla v té době celý 

týden na školení. 

Pondělí. Při mé první návštěvě třídy Srdíček už byly všechny děti přítomny, včetně 

obou studentek Pedagogické fakulty. Jedna z nich vedla rozcvičku, druhá cvičila 

společně s dětmi. Paní učitelka mi ukázala Martina a Nikolu. Po rozcvičce už měla paní 

učitelka pro děti připravenou činnost u stolečků. Děti měly dokreslovat různá zvířátka a 

postavy. Nikola pečlivě dokreslovala a vybarvovala obrázky na papíře. Martin se ze 

začátku snažil, ale ke konci už práci odbyl. Po svačině si pro Martina přišla paní 

logopedka na individuální práci. 

Úterý. Když jsem ráno přišla do mateřské školy, bylo ve třídě už několik dětí včetně 

Nikoly, která si hrála s jinou dívkou v kuchyňce. Martin přišel něco po osmé hodině, 

nejprve obcházel ostatní děti a zkoumal co kdo dělá. Pak se zapojil k chlapcům, kteří si 

hráli s molitanovou stavebnicí. Jelikož po nějaké době už byli chlapci velmi hluční paní 

učitelka je napomenula. Ranní rozcvička byla při hudbě, obě děti cvičily podle pokynů 

paní učitelky, Nikola přesně napodobovala pohyby paní učitelky, Martin občas udělal 

nějakou tu „klukovinu“. Při řízené činnosti děti vyráběly korále z těstovin. Po svačině 

Martin odešel na individuální práci k tyflopedce. 
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Středa. Při mém příchodu do třídy Srdíček, byly již obě děti zapojeny paní učitelkou 

v činnost. Paní učitelka měla pro děti připravené překvapení, třídu navštíví otec jejich 

spolužáka, který hraje na violoncello. Děti měly tedy po příchodu do třídy vyrobit 

jednoduchý hudební nástroj z kelímku od jogurtu. Martin s Nikolou a dvě další děti 

pracovaly na svém hudebním nástroji. Paní učitelka jim ukázala jak si nástroj vyrobit. 

Nikola se držela přesně instrukcí paní učitelky, do kelímku si nasypala několik korálků, 

pak si natrhala s pomocí paní učitelky papír. Na papír si nakreslila obrázky podle své 

fantazie a pak za pomoci paní učitelky celý kelímek papírem oblepila. Martin na 

začátku vymýšlel různé své „zlepšováky“, jak nástroj vyrobit, ale po několika 

neúspěšných pokusech se pustil do výroby hudebního nástroje podle rad paní učitelky. 

Na hudebním nástroji Nikoly byla vidět pečlivost, Martin měl díky svému spěchu, 

kelímek upatlaný od lepidla. Obě děti se v době, kdy čekaly na návštěvu, zapojily do 

hry svých spolužáků. Martin i Nikola se po celou dobu hudebního představení dokázaly 

plně soustředit a plnily úkoly, které dostávaly. Po svačině Nikola odešla na 20 minut na 

individuálně práci k tyflopedce. 

Čtvrtek. Po příchodu do třídy si Nikola šla hrát s ostatními dívkami. Martin obdivoval 

auto, které si ten den jeho kamarád donesl z domova. Po rozcvičce se děti věnovaly 

výtvarné výchově. Dívky dostaly čtvrtky kde byla nakreslená holčička, chlapci měli na 

čtvrtce kluka. Ze zbytků látky a vlny děti svým postavám dělaly vlasy a oblečení. 

Martin byl po celou dobu řízené činnosti klidný a na svém obrázku pečlivě pracoval. Po 

svačině šel Martin na individuální logopedii. 

Pátek. Když jsem přišla ráno do třídy všechny děti už byly přítomny. Jedna ze 

studentek dětem v kroužku četla pohádku. Nikola si při čtení něco šeptala se svou 

kamarádkou. Po přečtení celé pohádky dostávaly děti od paní učitelky otázky, které se 

týkaly postav, které v příběhu vystupovaly. Nikola se nijak zvlášť nezapojovala, Martin 

měl dobrý přehled o celém ději příběhu. Pamatoval si jména většiny postav a dokázal 

rozlišit, která z postav byla kladná a která záporná. Po svačině měla Nikola 20 

minutovou individuální práci s logopedkou. 
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Mezi Martinem a Nikolou nejsou žádné větší rozdíly ve vývojové úrovni a 

v připravenosti na školní docházku. Nikola je oproti Martinovi pečlivější a klidnější, ale 

to je dáno pravděpodobně temperamentem a pohlavím. Vzhledem k tomu, že Martin 

s Nikolou nemají těžkou zrakovou vadu nelze je srovnávat s předchozími dětmi. Určitě 

však lze říci, že docházka do této mateřské školy pro ně byla přínosná. Vzhledem 

k počtu zdravých dětí ve třídě nemůže být vůbec řeč o izolaci od zdravých vrstevníků. 

Záznam pozorování dětí v mateřské škole 

Diagnostická situace: hra 

jméno dítěte Martin Nikola 

věk 7 roků 7 roků 

zraková vada amblyoplie strabismus, amblyoplie, 
hypermetropie 

lateralita vyhraněná vyhraněná 

úmyslná pozornost slabě podprůměrná průměrná 

úroveň vědomostí průměrná průměrná 

jemná a hrubá motorika dobrá dobrá 

vývoj řeči 
komunikační dovednosti drobné vady řeči drobné vady řeči 

úroveň sebeobsluhy dobrá dobrá 

úroveň společenského 
chování průměrná dobrá 

prostorová orientace 
samostatný pohyb dobrá dobrá 
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III.  VÝSLEDKY – VYHODNOCENÍ HYPOTÉZ 

1. Zrakově postiženým dětem ve speciální škole je zajištěn odborný pedagogicko 

speciální přístup, mají dostatek speciálních pomůcek, Je však nezbytné, aby rodiče 

dítěte se na jeho vzdělávání a výchově podíleli, protože ani sebelepší speciální 

pedagog nemůže dítěti nahradit podnětné a láskyplné rodinné prostředí. 

2. Není pravda, že vzdělávání ve speciální škole dítě izoluje od zdravé společnosti. 

Dnes je možné se setkat i s tzv. obrácenou integrací. Ve většině případů jsou to 

rodiče, kdo izoluje své dítě od zdravých vrstevníků. 

3. Integrace do běžných mateřských škol umožňuje zrakově postiženému dítěti 

začlenění do kolektivu zdravých vrstevníků. Dalším přínosem integrace je, že 

zdravé děti, které se od útlého věku setkávají se zdravotně postiženou osobou jsou 

ohleduplnější a naučí se respektovat „zvláštnosti“ druhého. 
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IV.  DISKUSE 

Podle některých starších publikací (SMÝKAL, 1988) nejlépe na školní docházku 

připraví, zrakově postižené dítě, speciální mateřská škola. Tato publikace vyšla v době, 

kdy se u nás integrované vzdělávání provádělo výjimečně, neoficiálně a nebylo 

podpořeno právními předpisy. Důvodem mělo být obtížné zajišťování bezpečnosti 

těchto dětí. Vzhledem k počtu speciálních mateřských škol, v té době, to většinou 

znamenalo, že čtyřleté dítě bude během týdne odloučeno od své rodiny. 

V roce 1989 přestala platit povinnost umisťovat těžce zdravotně postižené žáky a 

studenty pouze do speciálních škol. To znamená, že rodiče si pro své dítě mohou vybrat 

formu vzdělání, která je jim bližší. Zde si ovšem dovolím položit otázku: Opravdu si 

mohu jako matka vybrat, tak abych zajistila svému zrakově postiženému dítěti co 

nejlepší péči a přitom optimálně zkombinovala potřeby ostatních členů rodiny? Mají 

toto právo volby i rodiče zrakově postižených dětí, kteří bydlí v menších a odlehlých 

obcích nebo v okrajových částech Prahy? 

Mé návštěvy ve speciálních mateřských školách během přípravy bakalářské práce mě 

přesvědčily o nesporných výhodách těchto vzdělávacích institucí. O těchto kladech 

speciálních škol se můžeme dočíst třeba v publikaci Zrakově postižené dítě. „Speciální 

školy pro zrakově postižené jsou zárukou speciálně pedagogických přístupů, speciální 

péče (kterou poskytují odborníci s odpovídajícími pedagogickými kompetencemi) a 

speciálních didaktických a technických pomůcek“ (KEBLOVÁ, 2001). Za svou osobu 

musím říci, že s autorkou souhlasím. Na druhou stranu to však neznamená, že zavrhuji 

integrované vzdělávání zrakově postižených dětí, které za splnění určitých podmínek je 

v konečném důsledku přínosnější než speciální škola. Stejně jako autorka výše uvedené 

publikace si myslím, že oba způsoby výchovy a vzdělávání mají své přednosti i 

nedostatky. Přednosti speciální mateřské školy jsou: kvalitativní speciální pomůcky, 

speciální pedagogové, odborníci na prostorovou orientaci, malý počet dětí ve třídě atd. 

U integrace v běžné mateřské škole je to soužití se zdravými vrstevníky již od 

nejútlejšího věku a v některých případech zdařilé integrace má dítě více odborné péče 

než ve speciální škole. Nedostatky u speciálních mateřských škol nevidím ve výchově a 

vzdělávání dětí, ale v dostupnosti této formy vzdělávání. Pokud bych byla matka 
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samoživitelka, s čtyřletým nevidomým dítětem a bydlela v Praze 9 Miškovicích, cesta 

městskou hromadnou dopravou do jedné z pražských speciálních mateřských škol by mi 

trvala více než hodinu. Východiskem by pro mě mohla být integrace do spádové 

mateřské školy. Jenže stále ještě není samozřejmostí, že spádová škola na sebe vezme 

ne zrovna lehký úkol předškolní výchovy zrakově postiženého dítěte a integrace tzv. za 

každou cenu nepřinese dítěti nic dobrého. Problém je samozřejmě také v tom, že 

v posledních několika letech jsou běžné mateřské školy plné i pro děti zdravé. Neochota 

pedagogů v běžných mateřských školách integrovat zrakově postižené dítě se sice ještě 

objevuje, ale častěji se jedná o situaci, kdy postižené dítě není přijato z důvodů kapacity 

mateřské školy. Kde je tedy hlavní problém? 

Velmi zajímavý je pohled na řešení otázky integrace zrakově postižených dětí v rámci 

českého právního systému a státní správy (ale samozřejmě stejná situace je u 

jakéhokoliv zdravotního postižení). Legislativní rámec integrace dětí se zrakovým 

postižením v mateřských školách určuje v rámci České republiky například zákon č. 

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Úkoly vyplývající 

z uvedených právních norem zajišťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

České republiky. Samotná forma integrace je pak obsažena ve vyhláškách a směrnicích 

MŠMT (například vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve 

znění pozdějších předpisů). Výše uvedené normy vymezují základní pojmy a formulují 

způsoby integrace (individuální integrace, skupinová integrace a speciální škola). 

Právní normy řeší metodický postup pro zajištění finančního zabezpečení v případě 

integrace postiženého dítěte do školského zařízení. Určují minimální požadavky na 

rozsah podkladů (např. individuální vzdělávací plán) předkládaných školou místně 

příslušnému územnímu orgánu státní správy. Dále stanovuje způsob přiznání finančních 

příspěvků na personální a materiální zabezpečení integrace. 

Co však legislativa neřeší, je dosažitelnost (nebo jednoduše možnost reálného dosažení) 

práva na integraci postiženého dítěte. Z pohledu rodičů a samotného dítěte je to však to 

nejpodstatnější, co každého na začátku cesty k integraci postiženého dítěte potká. Náš 
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právní řád neupravuje přiměřený nárok pro rodiče a dítě nebo akceptovatelnou 

povinnost státu na zajištění vzdělávání pro handicapované. Obecně se předpokládá, že 

rodiče sami přesvědčí vedení školy o integraci svého dítěte, ale již neřeší (nebo nechce 

řešit), co v situaci, kdy územně příslušné školy integraci odmítnou (ať už z důvodu 

kapacity vzdělávacího zařízení nebo z obavy zaměstnanců, že nezvládnou výchovu 

dítěte se speciálními potřebami) a v rozumné vzdálenosti neexistuje speciální škola. Na 

úrovni státní správy neexistuje dostatečná informační podpora, která by skutečně 

pomáhala rodičům postižených dětí a jednoznačně ukázala možnosti (nebo ještě lépe 

práva) v této životní situaci. Při pohledu na dostupné informační systémy, které jsou 

dnes pro občany k dispozici, například prostřednictvím internetu (Portál veřejné správy 

České republiky, webová prezentace MŠMT), má občan relativně dobrý přehled, co má 

udělat v rámci modelových životních situací. Pro rodiče postižených dětí jsou uvedené 

informace velmi zjednodušené. Většina textu se zabývá pouze umístěním do speciální 

školy, nabízené webové odkazy na právní normy jsou nefunkční a postup k dosažení 

možnosti individuální integrace chybí úplně. Podobně jako u vzdělávání je celý systém 

zajištění základních životních situací pro rodinu s postiženým dítětem převážně 

orientován na „suplující“, nicméně v dnešní době nenahraditelnou, pomoc „nestátních“ 

soukromých organizací. Možná jsou výše uvedené myšlenky velmi kritické. Uvědomuji 

si, že za poslední roky došlo ke kvalitativnímu zlepšení a vše se nedá změnit okamžitě. 

Ale při srovnání s ostatními skupinami, které mohou v České republice nárokovat 

„sociální pomoc“ od státu, jsou postižené děti na samém okraji zájmu a přitom mají 

velmi malou šanci na zlepšení své „životní úrovně“ vlastním přičiněním. I z tohoto 

důvodu je podle mého názoru systém podpory vzdělávání postižené mládeže stále 

nedostatečný a je před naší společností dlouhá cesta k optimálnímu stavu. Vždyť to co 

vložíme do primární výchovy a vzdělání těchto dětí, se nám vrátí v jejich dospělosti. 

Tyto děti budou nezávislé na pomoci druhých, schopni najít si pracovní uplatnění a tím 

získají možnost „splatit“ celé společnosti to, co do jejich výchovy a vzdělání vložila. 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce je srovnání předškolní výchovy zrakově postižených dětí ve dvou 

různých typech škol, běžné mateřské školy a speciální mateřské školy. Po zpracování 

dat získaných během této práce jsem došla k závěru, že v současné době není výrazný 

rozdíl mezi speciální a běžnou mateřskou školou. Obě speciální mateřské školy, kde 

jsem v průběhu své práce byla, navštěvují i děti bez zdravotního postižení a na první 

pohled se neliší od běžných předškolních zařízení. V dnešní době se už nejedná o 

„izolované“ vzdělávání, ale o kvalitní speciální péči, která je těmto dětem poskytována. 

Na druhé straně integrace už dnes není výjimečná a „zdravá“ populace si pomalu zvyká, 

že zdravotně postižení spoluobčané se stále častěji začleňují do širší společnosti. Pro 

úspěšnou integraci je nezbytná ochota a připravenost zaměstnanců vybrané mateřské 

školy, spolupráce SPC s rodiči a s mateřskou školou. 
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POUŽITÉ ZKRATKY 

 

IVP  - Individuálně vzdělávací plán 

MPSV ČR - Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

MŠMT ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

RVP PV - Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

SPC  - Speciálně pedagogické centrum 

WHO  - Světová zdravotnická organizace (World Health Organisation) 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1  Individuální vzdělávací plán Marka 

Pedagogický přístup vychází z možností dítěte, z jeho vývojového tempa a podmínek, 

do kterých přichází. Základem pedagogického jednání je pozorování dítěte a nutnost 

začít od jeho dovedností a potřeb ve spojitosti s vnímáním vztahů dětí mezi sebou 

navzájem. Důležité je zaměření na rozvoj ve všech oblastech, ne izolovaně, ale 

komplexně. Základním prostředkem k těmto cílům je hra a experiment. 

1) Sociální interakce, komunikace, hra: 

• uvědomování si sebe sama, své osoby, tělesného schématu, 

• poznávat, rozlišovat, reagovat na známé osoby (dospělé, děti), 

• komunikace s okolím, 

• plnit jednoduché pokyny, 

• sdělit své pocity, 

• citové uvolnění a uspokojování dítěte, 

• vytváření a navozování sociálních kontaktů s dětmi a dospělými, 

• začlenění do skupiny. 

Cílem je naučit Marka znát jménem učitelky, poznat a rozlišovat děti, umět pozdravit, 

rozloučit se, požádat a poděkovat, navazovat kontakt s ostatními dětmi, počkat, až bude 

na řadě. Markovi je potřeba poskytovat příležitost opakovaně se individuálně 

seznamovat s jednotlivými dětmi. Zpočátku ho nechat si děti i hmatově prohlédnout – 

jak je dítě vysoké, jaké má vlasy, zda nosí brýle a jiné zvláštnosti (např. hrou 

s poznáváním se navzájem se zavázanýma očima). Postupně se omezuje fyzický kontakt 

(např. na podání ruky či položení ruky na rameno při pozdravu) a ostatní se nechá na 

přirozené interakci dětí. Ne každému jsou dotyky příjemné a Marek se to musí učit 

respektovat. Na úvod každého dne je vhodné zařazovat společná „kolečka“ se zpíváním, 

povídáním atd., kde se každé dítě osloví jménem. Učitelky a děti se vzájemně oslovují, 

aby Marek věděl, kdy je sdělení určeno jemu a kdy někomu jinému. Používáme co 

nejkonkrétnější výrazy (např. polož talíř na stůl). Nepoužíváme pojmy jako „ta“, 

„tohle“, „sem“ atd. – bez možnosti sledovat naše gesta a mimiku jsou pro nevidomé dítě 
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velmi nesrozumitelné. Je potřeba rozvoje slovní zásoby, zprostředkování co nejvíce 

konkrétních zkušeností, umožnit co nejvíce věcí přímo si „prohlédnout“. Při čtení, 

vyprávění, zpívání používat ilustraci konkrétními předměty, vytvořit si písničkovou, 

pohádkovou krabici – soubor věcí, vztahujících se k různým písničkám, pohádkám. 

2) Sociální dovednosti: 

• uvědomovat si sám sebe jako jedinečnou, samostatnou osobnost, 

• komunikovat s dětmi a dospělými, 

• navazovat kontakty s dětmi a dospělými, 

• základní společenské návyky (pozdrav, postoj k mluvícímu, tykání – vykání, 

chování se v divadle apod.), 

• naslouchat druhým, 

• plnit jednoduché úkoly, 

• řídit se danými pokyny, 

• vyřídit vzkaz, 

• kontrolovat sociální situaci, 

• volit vhodné způsoby chování, 

• schopnosti sdělit názor druhým, 

• sebeúctě, vážit si sám sebe, svého života, 

• organizační dovednosti, 

• rozhodovat, 

• učit se sebeovládání, 

• vytvářet u Marka pocit zodpovědnosti, 

• rozlišovat: mohu a chci; mohl bych, ale zatím nechci; chtěl bych, ale nemohu, 

• empatie, 

K osvojení těchto dovedností využívat námětové hry a konkrétní každodenní situace. 

3) Nácvik specifických dovedností: 

a) Orientace v prostoru a samostatný pohyb 

Orientace v makroprostoru. Umět se orientovat v prostoru třídy natolik, aby 

našel dveře, své místo u stolku a další významné body. Umět dojít na WC a do 
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umývárny, najít svůj ručník, své místo v šatně a jídelně. Umět samostatně nebo 

s mírnou pomocí chodit do schodů a ze schodů, na zahradě s pomocí najít 

jednotlivé atrakce. Učit se používat prostorové pojmy: nahoře, dole, vpředu, 

vzadu, nad, pod, za tebou, před tebou, vpravo, vlevo a jejich použitím najít 

určitý předmět. Rozvíjení prostorové orientace by se mělo prolínat všemi 

činnostmi, hlavním prostředkem jejího rozvíjení by měla být hra. Učitelky by 

měli činnosti promýšlet a volit tak, aby byla zachována bezpečnost, plynulost, 

jistota, aby pohyb předcházel nepříjemným zážitkům a působil dítěti radost. Při 

seznamování s novým prostorem kombinovat spontánní zájem s cíleným 

nácvikem – nechat Marka pohybovat se po třídě dle jeho zájmu, popisovat, co 

právě našel, odkud přicházejí zvuky, které slyší apod. Oznamovat mu předem 

blížící se překážky, u schodů též říkat, zda vedou nahoru nebo dolů. Při vodění 

nechat jeho jednu ruku volnou, aby mohl sledovat vodící linie – stěnu nebo 

zábradlí atd. Kde je to možné, nechat Marka jít samostatně za zdrojem zvuku 

nebo podle navigace. Při hledání spadlé věci se učit sáhnout na místo, kde 

odhaduje věc podle zvuku a potom kroužit rukou po zemi ve zvětšujících se 

kruzích, dokud věc nenajde. Při podávání spíše nechat, aby věc lokalizoval 

podle zvuku, než mu ji vkládat pasivně do ruky. 

Orientace v mikroprostoru: prostor dosahu jedné nebo obou rukou – 

orientovat se na pracovním stole nebo papíře, rozvíjet hrubou, jemnou motoriku, 

grafomotoriku. Rozvíjet kompenzační smysly – hmat, sluch, čich, chuť. 

b) Hmat 

Hmat – ruka:  

• třídění (používat výrazné rozdíly – materiál, velikost, tvar), 

• hledat stejné předměty, tvary, 

• vkládání korálků do lahvičky, 

• vkládání a vyndávání kaštanů, ořechů, korálků na plato od vajíček, 

• přehrabování se v přírodninách, korálech, 

• rozlišování materiálů, 

• práce s modelínou: otisky do modelíny, zapichování do modelíny, 
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• práce s papírem (přetrhávání proužků papíru, mačkání). 

Hmat – noha: 

• poznávání materiálů, povrchů, 

• uvědomování si tělesného schématu (otisky rukou, nohou, kutálení si míče 

po těle…). 

c) Sluch 

Rozlišovat činnosti, zvuky okolí (chůze, zavírání a otvírání dveří), předměty 

(nůžky, sklenička, mačkání papíru), zvuky ulice. 

d) Čich 

Rozlišování materiálů podle charakteristické vůně (kůže, dřevo) a prostředí 

(kuchyň, obchody). 

e) Chuť 

Rozlišovat slané, sladké, kyselé, hořké, poznávat a jmenovat podle chuti např. 

ovoce, zeleninu. 

4) Sebeobsluha: 

Osvojit si co největší samostatnost při stolování, oblékání, hygieně. 

a) Stolování – samostatně pít z hrnku nebo skleničky, jíst lžící samostatně nebo jen 

s malou pomocí při nabírání. Zajistit, aby Marek mohl jíst stále na stejném 

místě, aby věci na stolečku měly stejné uspořádání. Naučit ho samostatně najít 

hrnek a opět ho vrátit na stůl, dobře používat lžíci, při pomoci s nabíráním stát 

nebo sedět za Markem a provádět nacvičovanou činnost zezadu, aby mohl 

sledovat naše pohyby, případně se přidat. 

b) Hygiena – používat samostatně WC, samostatně si umýt ruce, najít ručník a utřít 

se. Seznámit Marka s prostorem sociálního zařízení. Při mytí a utírání stejně 

jako při nácviku jiných činností používat navádění zezadu. Naučit Marka 

samostatně se svléknout, zout, uložit si věci na určené místo. Samostatně se 

obout, s pomocí zapnout, najít své oblečení. 

5) Řízené činnosti, jemná a hrubá motorika, grafomotorika: 

• vydržet sedět a několik minut se věnovat řízené činnosti (max. 20 minut), 
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• nácvik konkrétních dovedností, nacvičování základních manipulačních činností. 

Zásady: krátkodobost, časnost, motivace, soustavnost, posloupnost, důslednost, aktivita, 

opakování, rozmanitost, povzbuzování, přiměřenost, individuální přístup, vývojovost, 

zajistit potřebné uvolnění, relaxaci. 
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Příloha č. 2  Financování asistenta a kompenzačních pomůcek pro 

Marka 

První rok Markovi docházky do mateřské školy získala finanční prostředky na 

asistentku mateřská škola od sponzorů, které oslovila a od rodičů dětí, které 

navštěvovaly mateřskou školu. 

Začátkem školního roku 2005/2006 mateřská škola požádala Odbor školství o navýšení 

rozpočtu o částky na vybavení mateřské školy pomůckami a na asistenta učitelky. 

Předpokládaná částka na asistenta učitelky byla 67 800 Kč na školní rok. Zařazení 

asistenta bylo určeno podle aktuálně platného katalogu prací - „Asistent pedagoga“. 

Magistrát hlavního města Prahy v říjnu 2005 souhlasil se zřízením funkce asistenta 

pedagoga a poskytl mateřské škole peníze na mzdu asistenta. 

Seznam kompenzačních pomůcek, které mateřská škola pořizovala: 

• Pichtův psací stroj, 

• kostkový reliéfní šestiboj, 

• kolíčkový šestiboj, 

• kolíčková písanka jednořádková, 

• kolíčková písanka trojřádková, 

• kreslenka (např. hřibečková mozaika – vhodné pro výuku ve VV, PV, 

matematice), 

• jamky od vajíček – pro výuku šestibodu (2x3), 

• pro určení pořadí (1 řádek), 

• pro třídění (2x2), 

• pro zaplnění všech jamek, 

• řadové počítadlo, 

• plstěnky + tkaničky – náhrada kresby, co je delší, kratší, 

• magnetická tabule + pomůcky na ni – ovoce, zelenina aj., 

• magnetická tabulka, 

• trojrozměrné geometrické tvary, 

• tabulka se řádky ze suchého zipu + tvary, písmena, příklady, 
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• folie, 

• destičky s různými povrchy materiálů – přiřazování, 

• špejle, tkaničky od bot, bužírky, vlasce – pro VV, PV – navlékání, 

• přírodní materiály (pecky, kaštany, žaludy, kameny aj.), 

• vkládání (pozitiv + negativ) – pro poznávání tvarů a správné přiřazování, 

• těstoviny (třídění, navlékání), 

• třídící misky a kelímky, 

• modelíny, 

• sádra, 

• papíry, čtvrtky, 

• dětské nůžky, 

• lepidlo, 

• klubíčka vlny, 

• stavebnice LEGO, DUPLO, 

• hudební nástroje – bubínky, tamburína, rolničky apod., 

• hmatové sáčky (plnění papírem, pískem, kamínky apod.), 

• plněné lahvičky (korálky, písek, kamínky apod.) – sluchová analýza, 

• reliéfní obrázky (plastické modelování na ploše), 

• tyflografika – znázornění pomocí reliéfních čar nebo nízkých reliéfních ploch, 

• pracovní listy, 

• učebnice – Slabikář, 

• ozvučené míče, 

• kazetový magnetofon a zvukové nahrávky, 

• půlené obrázky, 

• bodátko, špendlíky s velkou hlavičkou, polystyren, 

• rolničky, ozvučený náramek apod. 

 59



Příloha č. 3  Individuální vzdělávací plán Nikoly 

Cílem speciálně pedagogické péče je zraková stimulace, rozvoj komunikačních 

dovedností, zlepšování kognitivních schopností, zlepšování jemné motoriky a 

grafomotoriky, výtvarných dovedností. 

1) Motorika: 

a) Hrubá 

• skok snožmo, 

• skok přes překážky, 

• slalom mezi překážkami, 

• hod a chytání míče. 

b) Jemná 

• provlékání, 

• navlékání korálků, 

• vytrhávání z papíru, 

• nácvik vystřihování, 

• mozaika, 

• drobný materiál. 

c) Grafomotorika 

• nácvik správného držení tužky, 

• grafomotorické listy pro předškolní věk, 

• důraz na drobnou zrakovou práci, 

• nácvik udržení směru čáry, 

• kresba postavy. 

2) Kognitivní schopnosti: 

• cvičení paměti pomocí obrázků, 

• Kimova hra, 

• Pexeso, 

• upevnění výrazů vpravo x vlevo, 
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• poloha 2 předmětů, 

• pravda - nepravda, 

• nadřazené pojmy, 

• logické třídění předmětů (co k čemu patří). 

3) Sociální chování: 

• samostatná hra, 

• spolupráce s ostatními, 

• zvyšování sebevědomí. 

4) Zrakové vnímání: 

• třídění podle odstínu barvy, 

• třídění podle tvaru, 

• hledání rozdílů, 

• přiřazování – negativ a pozitiv, 

• dokreslování obrázků, 

• obtahování, 

• spojování bodů, 

• hledání světelného bodu. 

5) Sluchové vnímání: 

• vytleskávání, vyťukávání, 

• rozklad slova na slabiky, 

• poznávání typu a směru zvuku, 

• slova lišící se hláskou (stejná - nestejná), 

• diferenciace samohlásky ve slově, 

• první a poslední hlásky, slabiky („slovní kopaná“). 

6) Hmat: 

• rozlišení materiálu, 

• hmatová paměť (co bylo v sáčku a již není). 
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7) Rozvoj řeči: 

• automatizace „R“, 

• rozvoj slovní zásoby a souvislého vyjadřování, 

• říkanky, písničky, 

• přípravná cvičení k vyvození hlásek III. artikulačního okrsku. 

Pomůcky: grafické listy, didaktický materiál, speciální pomůcky pro zrakovou 

stimulaci, tužky, pastelky, hračky, puzzle, podložka, špendlíky, vkládačky, šňůrky, 

společenské hry, cvičné texty, Šimonovy pracovní listy, Dvořák Josef: Slovní patlavost. 
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Příloha č. 4  Individuální vzdělávací plán Martina 

1) Motorika: 

a) Hrubá 

• kutálení, 

• hod a chytání míče, 

• jednoduchá opičí dráha, 

• slalom mezi překážkami. 

b) Jemná 

• provlékání, 

• vystřihávání, 

• lepení, 

• obkreslování, 

• práce se síťovou stavebnicí (přišpendlování tvarů), 

• vytrhávání z papíru. 

c) Grafomotorika 

• nácvik správného držení tužky, 

• udržení směru čáry, 

• rozvoj kresby (kruh, oblouk, postava), 

• vybarvování omezené plochy, 

• grafomotorická cvičení pro předškolní věk. 

2) Kognitivní schopnosti: 

• orientace v prostoru a na ploše, 

• upevňování významu předložek nad, pod, před, za atd., 

• upevňování pojmů nahoře, dole, mezi, uprostřed, první, poslední, 

• nácvik sekvencí a posloupnosti, 

• počítání do čtyř, 

• postřehnutí počtu (max. 4-5), 

• procvičování vnímání tělesného schématu. 
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3) Sebeobsluha: 

• naučit se zapínat zip bez pomoci, 

• zavazování tkaniček bez pomoci. 

4) Sociální chování: 

• umět sdělit svůj názor, 

• plnění jednostupňových pokynů, 

• rozvíjení spolupráce s druhými, 

• dodržovat stanovená pravidla (ve skupině i při hře). 

5) Zrakové vnímání: 

• spojování, 

• dokreslování druhé půlky obrázku, 

• vyhledávání stejných obrázků, 

• vyhledávání rozdílů, shod apod. 

6) Sluchové vnímání: 

• rytmizace, 

• rozvoj sluchu společně s hmatovým odlišením předmětů , 

• slova lišící se hláskou (stejná x nestejná), 

• diferenciace samohlásky ve slově, 

• první a poslední hlásky, slabiky („slovní kopaná“). 

7) Rozvoj řeči: 

• průpravná cvičení „L“, „R“, „Ř“, 

• fixace „Č“, 

• diferenciace ostrých a tupých sykavek, 

• rozvoj motoriky mluvidel (posílení jazyka), 

• rozvoj souvislého vyjadřování, 

• určení slabik ve slově, 

• rozvoj slovní zásoby. 

Pomůcky: zrcadlo, stavebnice, puzzle, bublifuk, knihy a časopisy, tužka, pastelky, 

speciální pomůcky pro zrakovou stimulaci, grafické listy, didaktický materiál. 
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Příloha č. 5  Speciální mateřská škola Horáčkova na Praze 4 

1) Orientační režim dne: 

Čas Popis činnosti 

07:30 – 08:30 hry a činnosti podle výběru dětí, IVP, příprava na školu, nabídka 
činností s přihlédnutím k týdennímu tématu 

08:40 – 09:00 smyslová cvičení, rozcvička 

09:00 – 09:30 hygiena, svačina 

09:30 – 10:00 řízená činnost 

10:00 – 11:35 pobyt venku 

11:45 – 12:30 hygiena, oběd 

12:30 – 13:00 odchod domů, ostatní děti přecházejí do zbylých tříd na odpolední 
odpočinek nebo do zájmových kroužků 

 

2) Rozvrh výchovně - vzdělávací práce: 

a) Sudý týden 

den v týdnu smyslová cvičení Zaměstnání 

pondělí prostorová orientace rozvíjení poznání 

úterý jemná motorika tělesná výchova 

středa zraková cvičení hudební výchova 

čtvrtek sluchová cvičení výtvarná výchova 

pátek orientace v prostoru literární výchova 
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b) Lichý týden 

den v týdnu smyslová cvičení zaměstnání 

pondělí paměť, představivost jazyková výchova 

úterý jemná motorika tělesná výchova 

středa zraková cvičení hudební výchova 

čtvrtek sluchová cvičení výtvarná výchova 

pátek cvičení chuti, čichu matematické představy 
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Příloha č. 6  Škola Jaroslava Ježka – speciální škola pro zrakově 

postižené 

 
http://www.skolajj.wz.cz

 
Zaměření: péče o děti a mládež se zrakovým postižením i v kombinaci s jinými poruchami ve 
věku od 3 do 26 let 
 
Základní údaje, struktura školy: mateřská škola, základní škola, zvláštní škola, praktická 
škola, internát, školní družina a školní klub, speciálně pedagogické centrum, odborná péče 
zdravotní, psychologická a sociální, činnost sdružení rodičů, školního sportovního klubu a 
sdružení tyfloturistiky 
 
Mateřská škola: 
- připravuje děti s postižením zraku na školní docházku 
- plní diagnostické, rehabilitační a terapeutické funkce 
- provádí zrakovou stimulaci, logopedickou péči a základy prostorové orientace 
 
Základní a zvláštní škola: 
- poskytuje ucelené základní vzdělání v rozsahu běžných základních a zvláštních škol 
- poskytuje hudební vzdělání v rozsahu základních uměleckých škol 
- umožňuje nevidomým dětem naučit se číst a psát černotiskové písmo s pomocí speciálních 

elektronických pomůcek pro nevidomé 
- systematicky učí zrakově postižené děti prostorové orientaci a samostatnému pohybu 
- umožňuje dětem získat další speciální dovednosti a znalosti, např. psaní strojem, plavání, 

lyžování 
- pořádá školy v přírodě 
- nabízí aktivní pomoc výchovného poradce při výběru dalšího vzdělávání dítěte 
 
Praktická škola: 
- dvouletá škola neprofesního typu pro absolventy zvláštních a pomocných škol 
- připravuje zrakově postižené na samostatný život, ke studiu na škole profesního typu nebo 

kvalifikačnímu studiu 
 
Internát: 
- pečuje o mimopražské děti, poskytuje náhradní rodinnou péči 
- umožňuje zájmovou činnost dětí např. v literárním, keramickém, tyfloturistickém, tanečním 

a křesťanském kroužku, kroužku ručních prací a vaření, atletice, plavání, goalballu, 
fotografování 

- provádí komplexní sociální rehabilitaci zrakově postižených 
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Speciálně pedagogické centrum: 
- poskytuje poradenské a servisní služby rodičům a učitelům zrakově postižených dětí 

z celých Čech, které jsou vyučovány v jiných školách (tzv. integrované vzdělávání) 
- zajišťuje semináře, výstavy, osvětovou činnost, exkurze, dny otevřených dveří ve škole, atd. 
 
Odborná péče zdravotní, psychologická a sociální: 
- ve škole pracuje stále zdravotní sestra a dochází jednou měsíčně pediatr, zdravotní sestra 

zajišťuje potřebnou odbornou lékařskou péči ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními a 
zaměřuje se na zdravotní prevenci, dětem se zdravotním oslabením nabízíme kromě 
povinné tělesné výchovy hodiny zdravotní tělesné výchovy 

- nabízíme individuální logopedickou péči dle potřeb dítěte, muzikoterapii, canisterapii a 
hipoterapii 

- věnujeme péči rozvoji a praktickému využití zbytků zraku při individuální zrakové 
stimulaci 

- školní psycholožka podporuje rozvoj osobnosti postiženého dítěte,pomáhá a radí rodičům 
v těžké životní situaci 

- sociální pracovnice nabízí rady a pomoc při získání sociálních (finančních) výhod pro 
zrakově postižené a jejich rodiny 

 
Historie: 
Škola (dříve ústav) je nejstarším vzdělávacím a výchovným zařízením ve střední Evropě. Byla 
založena v roce 1807. Do roku 1918 byla škola převážně německá. V letech 1912-1918 byl 
jejím žákem hudební skladatel Jaroslav Ježek. V roce1948 se původně soukromý ústav změnil 
na státní školu. 
 
Současnost: 
Cílem výchovy a vzdělávání je dosáhnout maximálního stupně samostatnosti, soběstačnosti a 
zdravého sebevědomí zrakově postižených, dosáhnou toho, aby se osoby s vážným postižením 
zraku zdravým v mnohém vyrovnaly a v mnohém je předčily. 
 
Vzdělávání 
Kromě povinných předmětů nabízí škola odborné předměty zaměřené na profesionální přípravu, 
a to: výuku dvou cizích jazyků pro nadané žáky, výuku hudby v rozsahu ZUŠ pro talentované 
žáky (hra na nástroj, hudební nauka, sborový zpěv, instrumentální soubor), práce v keramické 
dílně. 
 
Speciální péče 
Speciální péče se zaměřuje na rehabilitaci osobnosti zrakově postiženého jednice, kompenzaci a 
reedukaci zraku. Přehled speciální péče: 
- prostorová orientace, samostatný pohyb a u nevidomých technika chůze s bílou holí 
- psaní na PC 
- čtení optakonem 
- práce s elektronickými pomůckami, ovládanými: černotiskem (běžný počítač se zvukovým 

nebo braillským výstupem, či s „lupou“) 
- bodovým písmem (Eureka, Aria) 
- práce s internetem 
- zraková stimulace 
- tyflopedická péče (obsluha optických pomůcek) 
- logopedická péče 
- zdravotní tělesná výchova 
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- péče psychologa 
- péče zdravotníků 

 
Výchova v mimovyučovací době 
 
SPORT 
V hodinách tělesné výchovy, na škole v přírodě, při speciálním výcviku či jiných příležitostech 
děti aktivně sportují ve všech disciplínách, a to: 
atletika, plavání, lyžování, jízda na kanoi, cyklistika, kuželky, šachy, horolezectví. 
 
ZÁJMOVÉ KROUŽKY 
Literární, tyfloturistický, canisterapie, literární, keramický, dramatický, vaření a ručních prací, 
křesťanský 
 
SOUTĚŽE, REKREAČNÍ OZDRAVNÉ  A VZDĚLÁVACÍ POBYTY 
Žáci navštěvují recipročně sesterskou školu pro zrakově postižené v Lebachu (SRN-Sársko) a 
Wroclawi (PL), každé jaro jezdí do školy v přírodě v jižních Čechách. 
Se školním sportovním klubem se žáci účastní sportovních soutěží u nás i v zahraničí (nejdále 
v Anglii) a hudebně talentovaní žáci vystupují při různých příležitostech (nejdále v Kanadě). 
 
KONTAKTY 
Škola Jaroslava Ježka je fakultní školou Pedagogické fakulty UK. O návštěvy, hospitace a 
odborné konzultace projevuje zájem domácí i zahraniční veřejnost, odborná i laická. Školu 
navštěvují především speciální pedagogové, zdravotníci, architekti, studenti středních a 
vysokých škol. 
 
BUDOVA ŠKOLY 
Ve škole je bezbariérový přístup pro děti s tělesným a zrakovým postižením. Je zde řada 
důležitých stavebních a interiérových úprav, specificky zaměřených na potřeby zrakově 
postižených. 
 
UČITELÉ A VYCHOVATELÉ 
Vysoká úroveň výchovy a vzdělání ve Škole Jaroslava Ježka je zaručena kvalitním týmem 
speciálních pedagogů, z nichž mnozí jsou aprobovaní pro určité předměty nebo speciální 
činnosti (kromě běžných předmětů na 2. Stupni ZŠ zde pracují např. instruktoři prostorové 
orientace, odborníci na elektroniku pro zrakově postižené, zrakovou stimulaci, rozhodčí a traséři 
speciálních sportovních soutěží. 
Učitelé a vychovatelé jsou autoři skript pro  VŠ, učebnic a speciálních pomůcek pro zrakově 
postižené a řady zajímavých pedagogických projektů. 
Ředitel školy je od roku 1998 nositelem medaile MŠMT II. stupně za zásluhu o rozvoj 
tyflopedické péče o děti a mládež a vynikající práci ve speciálním školství. 
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