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Abstrakt 

Název: 

Subj ect : 

Možnosti vzděláváni děti s Downovým syndromem 

The possibilities of education of children with 
Down' s syndrome 

Cil práce: Poukázat na možnosti vzdělávání dětí s Downovým 
syndromem. Seznámit s diagnózou a v praktické části práce ukázat 
příklady dvou dětí v integraci. Dokázat, že takto postižené děti 
jsou vzdělavatelné a lze je zařadit do pracovního procesu, pod 
dohledem. 

Objective: Point out the possibilities of education of children 
wi th Down' s syndrome. Introduce the diagnosis and in practical 
part show the example of two children in integration. Prove that 
it is possible to educate children with such handicap and to 
include them in t he working process, under supervision. 

Metoda: Studium a analýza psychologických vyšetření, studium a 
analýza individuálních vzdělávacích plánů a vysvědčení, studium 
dalších dokumentů týkajících se sledovaných dětí, rozhovor 
s pedagogickými pracovníky, rozhovor s rodiči jmenovaných dětí, 
pozorování dětí při výuce, výchovné činnosti a analýza výsledků 
činností. 

Method: Research and analysis of psychological investigation, 
research and analysis of individual educational programs and 
reports, study of other documents concerning the monitored 
children, interview with pedagogical workers, interview with the 
parents of named children, observation of children during 
teaching, educational activities and analysis of activity 
results. 

Výsledky: Děti s Downovým syndromem jsou vzdělavatelné, navíc i 
v dospělosti ma j i možnosti se dál e vzdělávat a najít tak své 
uplatnění ve společnosti. 

Results: It is possible to educate children with Down's 
syndrome, moreover they have a possibility of further education 
in adulthood and find in this manner a way to assert themselves 
in the society. 
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Úvod 

, 
U vod 

V práci j e popisován Downův syndrom a jeho zvláštnosti. 

Zabývám se možností vzdělávání takto posti žených dětí, 

j ejich prognózou a zda vůbec jsou tyto děti vzdělavatelné. 

S mentálně postiženými dětmi jsem pracovala při své 

odborné praxi na Základní škole praktické a speciální škole 

mateřské A. Krause v Pardubicích. Zde j sem poznala děti 

s různými poruchami učení, chování a děti v integraci 

s mentálním postižením, a to většinou děti s Downovým 

syndromem. 

Tato problemati ka mě natoli k zaujala , že j sem si j i 

vybrala za námět své bakalářské práce. 

V teoretické části práce popisuj i Downův syndrom, 

charakteristiku tohoto s yndromu a vysvětluji co t o syndrom 

je. Poukazuji na etiologii Downova syndromu a popisuji 

fyziognomii dětí s Downovým syndromem. 

V praktické části provádím výzkum dvou zvolených dětí, 

a to dívky a chlapce s Downovým syndromem. Sledovala j sem 

jejich kasuistiky, IVP, a hodnotila jejich zvládnuté či 

nezvládnuté dovednosti. Snažila j sem se zamyslet nad jejich 

další prognózou v běžném životě. 

Práce s mentálně postiženými dětmi j e náročná, ale velmi 

zajímavá. Nedovedou o sobě hovořit, prosazovat s vá práva, 

nedovedou se bránit proti křivdám, nedovedou často ani 

vyjádřit své potřeby a najít si cestu k ostatním lidem, 

jejichž pomoc ke svému ž ivotu nezbytně potřebují. 

A připravit je do ž ivota, obohatit jim tento "jejich 

svět". S tím samozřejmě souvisí otázka možností vzdělávání 

dětí s Downovým syndromem. 
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Cíle, úkoly, hypotézy 

Cíle, úkoly, hypotézy 

Cílem teoretické části práce j e popis a charakteristika 

Downova syndromu a také deskripce možností výchovy 

a vzdělávání osob s Downovým syndromem. 

Záměrem praktické části práce 

a chlapce s Downovým syndromem. 

psychomotorický vývoj, zdravotní 

je představit dívku 

Popsat jejich rodinu, 

komplikace, vzdělávací 

proces, přiblížit jejich současný stav, nastínit prognózu 

a potřebná opatření do budoucna. Chtěla jsem ukázat, že 

i děti s postižením, jako je Downův syndrom, mají možnost 

se vzdělávat, být ve škole úspěšní a šťastní. 

Hypotéza zní, do jaké mí ry j sou děti s Downovým 

syndromem vzdělavatelné a schopné se zařadit do pracovního 

procesu. A rovněž rozsah j ejich schopnosti navazovat 

sociální kontakty. 
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Charakteristika Downova syndromu 

1 Charakteristika Downova syndromu 

1.1 Co je to Downův syndrom 

Je téměř jisté, že lidé s Downovým syndromem tu byli 

vždycky. První zaznamenaná podoba osoby 

s charakteristickými rysy této diagnózy byla nalezena na 

oltáři v Cáchách v Německu, s datem vzniku 1505. 

(Selikowitz, M., 2005) 

Jako samostatná diagnóza byl však Downův syndrom uznán 

až v roce 1866, kdy doktor John Langdon Down, anglický 

lékař pracující v Surrey, charakteristické rysy tohoto 

syndromu poprvé popsal. 

O lidech s Downovým syndromem se říkávalo, že trpí 

"mongolismem". Toto označení vzniklo proto , že se nositelé 

syndromu podobají svými obličejovými rysy asiatům. Taková 

označení jsou však dnes zastaralá. Nyní používáme termínu 

uDownův syndrom". 

"Syndrom je soubor příznaků projevující se společně. 

Pokud se u člověka vyskytuj e současně několik příznaků 

typických pro určitý syndrom, říkáme, že jedinec trpí daným 

syndromem. Vrozený syndrom, kam řadíme i Downův syndrom, 

patří k poruchám, které jsou zřejmé ihned po narození." 1 

"Downův syndrom je jedním z nejčastějších vrozených 

syndromů. Patří k nejběžnějším chromozomálním poruchám a je 

také nejčastěji rozpoznatelnou příčinou mentální 

retardace." 2 

Vyskytuje se průměrně u jednoho ze 700 narozených dětí 

ve všech etnických skupinách. Rodí se o něco více chlapců 

1 Selikowitz, M. Downův syndrom. Portál, Praha 2005, str. 37. 
2 SelikoHitz, M. Downův syndrom. Portál, Praha 2005, str. 39. 
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Charakteristika Downova syndromu 

s Downovým syndromem než dívek, a le rozdíl je jen nepatrný. 

Důvod mírně vyššího výskytu u mužů není znám. 

Pravděpodobnost , že se matce narodí dítě s Downovým 

syndromem, vzrůstá s j ejím věkem v okamžiku početí. Nárůst 

je obzvlášť patrný po dovršení 35. roku . 

1.2 Etiologie Downova syndromu 

V každé buňce existuj e 46 chromozomů. Ty jsou uspořádány 

ve dvojicích podle velikosti (Pueschel, 1997). Vytváří tak 

23 párů, které číslujeme od největších (chromozom č . 1) po 

nejmenší (chromozom č. 23 ) (Long, 1999). 

Polovina chromozomů je zděděna od otce a druhá polovina 

od matky. Pohlavní buňky, tj. spermie a vajíčka, mají 

oproti jiným buňkám těla pou ze poloviční počet chromozomů. 

23 chromozomů je tedy ve vajíčku a 23 chromozomů je ve 

spermii. Po spojení spermie a vajíčka je v buňce úplná sada 

46 chromozomů. Jestliže však má zárodečná buňka, spermie 

nebo vajíčko, nadbytečný chromozom, tj. 2 4 chromozomů, 

a jiná zárodečná buňka má 23 chromozomů, vznikne nová 

buňka, která bude mít 4 7 chromozomů. Tato buňka se začne 

dělit a její dělení bude pokračovat (Puesche l , 1997). 

Výsledkem tohoto dělení bude, že každá buňka člověka bude 

obsahovat 47 chromozomů (Švarcová, 2000). Jedná-li se 

o chromozom č. 21 , dítě přijde na svět s Downovým 

syndromem. 

A jak že s e chromozom navíc do buňky dostal? Vadné 

dělení buňky nastane v jednom ze tří případů: ve spermii, 

ve vajíčku nebo během prvního dělení buňky po oplodnění. 

Mechanismus chybného dělení buně k je stejný ve všech třech 
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případech . Jedná 

poněkud "slepeny 

chybného dělení 

(nondisjunkce). 

Charakteristika Downova syndromu 

se o to, že dva chromozomy č . 21 j sou 

dohromady" a správně se nedělí . Proces 

chromozomů se nazývá "nedělení" 

Přibližně 95% dětí s Downovým syndromem má tuto formu 

chromozomální abnormality, tj. trizomii 21 (viz tab. č. 1). 

U 3-4 % dětí s Downovým syndromem se objevuje další 

chromozomální vada, a to translokace ( přemístění ) (viz tab. 

č . 1) . 

U těchto dětí j e celkový počet chromozomů v buňce 46, 

navíc je chromozom č. 21 připojen k dalšímu chromozomu, 

takže celkově j sou zde opět tři chromozomy č. 21 přítomné 

v každé buňce. Rozdíl j e v tom, že třetí chromozom č. 21 

není "volný", ale j e spojen nebo přesunut k dalšímu 

chromozomu, obyčejně k chromozomu č. 1 4 , č. 21 a č. 22. 

Třetím typem chromozomální poruchy u dětí s Downovým 

syndromem j e mozaika (viz tab. č. 1) . Ta se vyskytuje asi 

u 1% dětí s tímto postižením . Je způsobena následkem 

chybného prvního dělení oplodněné zárodečné buňky. Po 

narození dítěte se dají nalézt buňky se 47 chromozomy, ale 

i buňky s normálním počtem chromozomů, tedy se 46 . Vytváří 

se tak jakýsi mozaikový obrázek, odtud název mozaika. 

Některé děti mozaikového typu mají méně zřetelné rysy 

Downova syndromu a jejich intelektuální výkon je v průměru 

lepší než u dětí s trizomi í 2 1 . 
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Charakteristika Downova syndromu 

Tabulka č. 1 

Formy Downova syndromu 

Fonna Vý&kyt Nález na chromozomech 
Fyzické ptiznaky a 

(v%) mentální retardace 
Trisomie 21. 

95 
nadbytečný 21. chromozom 

běžná forma 
chromozomu v každé buňce 

přenústění určitého segmentu 
stejné jako u Translokace 4 chromozomu na jiný chromozom 

v každé buňce 
trisonůe 

různost buněk - některé mají núrnější fyzické 
Mozaicismus 1 nadbytečný 21. chromozom, jiné příznaky a 

jsou normální mentální retardace 

Bez ohledu na typ Downova syndromu (trizomie 21, 

translokace, mozaika) se vždy jedná o chromozom č. 21 , 

který způsobuje specifické rysy a omezuj e intelektuální 

možnosti většiny dětí (Pueschel, 1997). 

Proč k Downově syndromu dochází, se zatím nepodařilo 

uspokojivě vysvětlit. Současné znalosti potvrzují, že 

k chybnému okopírování genetického materiálu dochází 

náhodně. Není t o tedy způsobeno ničím, co rodiče před 

a v průběhu těhotenství udělali nebo neudělali (Chvátalová, 

2 001) . 

Výskyt Downova syndromu úzce souvisí s věkem matky. 

Některé důkazy svědčí i pro vztah k věku otce. 

Pravděpodobnost vady u matky staré 20 let je 1 23 00. 

S věkem pravděpodobnost vady narůstá na 1 

letech a na 1 : 46 ve věku 45 let. 

2 90 ve 30 

Příčina toho, že starší ženy mají větší pravděpodobnost 

porodit takto postižné dítě než ženy mladé, spočívá zřejmě 

ve stáří vajíček. Od věku, kdy se objeví první menstruace, 

jsou všechna v aj íčka hotová a připravena ve vaječnících 

k uvolnění. Poté se uvolňuj í tempem jednoho vajíčka 

měsíčně. Vajíčka tedy stárnou společně se ženou. Čím déle 
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Charakteristika Downova syndromu 

vajíčko žije, tím větší je pravděpodobnost j eho genetického 

poškození vlivem takových událostí, jako jsou například 

virové infekce (Lang, 1999). Proto lékaři a genetičtí 

poradci doporučují, aby matky starší 35 let podstoupily 

prenatální test, který určí, zda není plod poškozen. 

Během posledních 30 let byly vysloveny další teorie 

o původu Downova syndromu. Vědci zveřejni li, že příčinou 

Downova syndromu může být působení rentgenových paprsků, 

podávání různých léků, hormonální nebo imunologické 

problémy, ale i specifická virová onemocnění. Přesto, že je 

teoreticky zdůvodněno, že tyto okolnosti mohou vést 

k chromozomálním abnormalitám, zatím neexistuje přímý 

důkaz, že kterákoli z těchto možností je pravou příčinou 

Downova syndromu (Pueschel, 1997). 

1.3 Fyziognomie osob s Downovým syndromem 

Podoba a funkce každé lidské bytosti jsou určovány geny. 

Stejně tak jsou i fyzické rysy dítěte s Downovým syndromem 

ovlivněny jeho genetickou výbavou. Protože dí tě zdědilo 

geny jak od matky, tak od otce, bude se do ji sté míry 

podobat svým rodičům stavbou těla, barvou vlasů, barvou 

očí, vzrůstem aj. Avšak vzhledem k dodatečné genetické 

výbavě v chromozomu č. 21 mají děti s Downovým syndromem 

také fyzické rysy, které je odlišují od j ejich rodičů, 

sourozenců i ostatních dětí bez handicapu. 

Protože se chromozom č. 21 nachází v buňkách každého 

dítěte s Downovým syndromem, má vliv na stavbu těla všech 

těchto dětí. Právě proto mají děti s Downovým syndromem 

ll 



Charakteristika Downova syndromu 

mnoho fyzi c kých rysů společných a vypadají téměř jedno jako 

druhé. 

• H~ava dítěte s Downovým syndromem j e v porovnání se 

zdravým dítětem poněkud menší. Zadní část hlavy je 

u většiny dětí plošší, což způsobuje j ej í kulatý 

vzhled. Měkké části lebky bývají větší a trvá déle, 

než se uzavřou. 

• Ob~ičej malých dětí s Downovým syndromem má vzhledem 

k nedostatečně vyvinutým obličejovým kostem a malému 

nosu plošší rysy. Nosní můstek bývá poněkud potlačen . 

Mnohé děti mívají úzké nosní průchody. 

• Oči mají normální tvar. Oční víčka jsou poněkud úzká 

a š ikmá a ve vnitřním koutku oka j e u větš iny dětí 

kožní řasa. 

• 

• 

• 

Uši jsou poněkud menší, horní okraj ucha j e často 

přeložen. Stavba ucha bývá někdy mírně pozměněna -

ušní kanály jsou úzké (Pueschel, 1997) . 

Ústa těchto dětí jsou poměrně malá. Některé děti maj í 

ústa stále otevřená a jazyk může vyčnívat mezi rty. 

Jazyk j e totiž pro ústní dutinu relativně velký a při 

svalové hypotonii, která postihuje i svalstvo úst 

a žvýkací svaly, se snadno dostává z pootevřených úst 

ven. Patro v ústech je zpravidla nižší a čelisti jsou 

malé, což někdy vede k chybnému postavení zubů. Růst 

zubů bývá opožděn, ale jejich kazivost j e relativně 

nízká (Švarcová, 2000). 

Krk dětí s Downovým syndromem bývá širší a mohutnější . 

U předškolních dětí jsou nápadné volné záhyby kůže 

vzadu na krku, což se ale může úplně ztratit, až dítě 

vyroste. 
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Charakteristika Downova syndromu 

• Hrudník může mít zvláštní tvar. Dítě může mít vpáčenou 

prsní kost, případně může tato kost vyčnívat. U dětí, 

které mají zvětšené srdce vlivem vrozené srdeční 

choroby, s e hruď na straně srdce jeví plnější. 

• Břišní svaly bývají oslabené. často vyčnívá střed 

břicha, protože tato svalová oblast není dostatečně 

vyvinuta. Více než 90% dětí má malou pupeční kýlu, 

která většinou nevyžaduj e chirurgický zákrok 

a nezpůsobuje potí že. 

• Genitá~ie nejsou u většiny dětí postiženy, pouze mohou 

být poněkud menší. 

• Končetiny mají obvykle normální tvar. Ruce a chodidla 

bývají malé a silné. Mnohé děti s Downovým syndromem 

maj í kratší prsty a malíček zakřivený mírně dovnitř. 

Asi u 50% dětí j e pozorována pouze jedna rýha přes 

dlaně. Otisky prstů bývají oproti jiným dětem také 

odlišné. Prsty u nohou jsou obvykle kratší, mezera 

mezi palcem a ostatními prsty bývá u starších dětí 

větší, na plosce nohy se objevuje rýha. Mnoho z dětí 

s Downovým syndromem má z důvodu nedostatečné pevnosti 

šlach ploché nohy. Vzhledem k celkové ochablosti vazů 

mají děti volné klouby, což ale většinou nezpůsobuj e 

problémy. Mnoho dětí má slabý svalový tonus, menší 

svalovou sílu a omezenou svalovou koordinaci. Ke 

zvýšení svalové síly dojde během vývoj e dítěte. 

• P~eť těchto dětí bývá světlá a v dětství je skvrnitá . 

Během chladného období je kůže suchá, ruce a tváře 

snadno popraskají. Starší děti a dospělé osoby s 

Downovým syndromem mívají 

(Pueschel, 1997). 

13 

kůži na omak hrubou 
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• Růst dětí s Downovým syndromem závisí na genetických 

a etnických faktorech, na výživě, hormonech a na 

určitých vlivech životního prostředí. Obecně však 

platí, že děti s Downovým syndromem rostou pomaleji 

než jejich vrstevníci. V průměru dorůstaj í muži 

s tímto syndromem 147-162 cm a ženy 135-155 cm. 

• Tě~esná váha závisí na způsobu výživy. Někteří rodiče 

maji sklon své děti překrmovat a utěšovat sladkostmi, 

což se ale nepříznivě odrazí na jejich vá ze a na 

zvýšené nemotornosti (Švarcová, 2 000) . 

Celkem bylo 

syndromu. Každý 

znaků. Důležité 

popsáno více ne ž padesát 

jedinec má však jen určitý 

je zjištění, že inteligence 

znaků Downova 

počet z těchto 

ne ní ve vztahu 

k počtu znaků, 

přítomny. 

které jsou u osoby s touto poruchou 

1.4 Přidružené choroby a poruchy 

U dětí s Downovým syndromem se častěji než v běžné 

populaci vyskytují vrozené anomálie trávicích orgánů. 

U přibližně 1 2 ~ o těchto dětí nacházíme vrozené změny 

jícnu 

žaludku 

(duodenální 

žaludku a střev. Patří 

(aesophagoatresie ) , 

(pylorostenosa) , 

zúžený 

uzavření 

sem uzavření 

výstup 

dvanácterní ku 

ze 

atresie ) , absence nervů ve střevní stěně (Hirschsprungova 

nemoc), nevytvořený řitní otvor (anální atresie) a další. 

Většina z těchto vrozených anomálií mus í být okamžitě 

chirurgicky odstraněna. 

14 
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Zhruba 40 % dětí s Downovým syndromem má srdeční vadu . 

Častěji se jedná o postižení střední části srdce, mohou se 

ale objevit také otvory v přepá žce srdeční komory a vady ve 

vývoj i srdečních chlopní. Je důležité, aby byly srdeční 

vady rozpoznány j i ž v raném kojeneckém věku. U některých 

dětí totiž dochází relativně rychle k selhání s rdce nebo ke 

zvýšení krevního tlaku v plicním oběhu, čímž je dále 

negativně ovlivňován vývoj dítěte. 

s 

U osob s 

infekcemi. 

Downovým syndromem se 

Často trpí onemocněním 

často setkáváme 

dýchacích cest, 

problémem je také větší náchylnost k zánětům uší (otitis). 

Mnoho mladistvých trpí opakovanými infekčními kožními 

nemocemi, zvláště v oblasti beder a hýždí. 

Zde se naskýtá otázka, zda mají děti s Downovým 

syndromem dostatek ochranných a obranných sil proti 

infekcím. U těchto dětí však nebyly zjištěny žádné závažné 

poruchy imunitního systému. Jedná se spíše o ma lé změny 

v obranném aparátu. 

Problematickou oblast í u osob s Downovým syndromem bývá 

výživ a. V raném kojeneckém věku mají některé děti 

s Downovým s yndromem potí že s přijímáním potravy 

a v důsledku toho nepřibývají dostatečně na váze. Jedná se 

zvláště o děti se srdečními vadami. Je-li srdeční vada 

odstraněna, začnou na váze přibývat normálně. 

U osob s timto syndromem se 

opačným, a to s nadváhou. Ta 

u mladistvých či starších lidí 

setkáváme i s problémem 

se vyskytuj e nejčastěji 

(Pueschel, 1 997). Důsledky 

nadváhy jsou stejné jako u zdravé populace, tedy zdravotní 

a psychosoci á lní. Tyto důsledky však nemusejí být plně 

uvědomované a člověk s Downovým syndromem jimi proto nemusí 

trpět. Ti to lidé berou vlastní tělo jako danost, kterou 

nemaj í potřebu měnit. Redukce nadváhy je u těchto osob 
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problematická, proto j e nejlepším řešením j ejí prevence. Ta 

spočívá v dodržování základů správné životosprávy. Jde 

především o vytváření správných stravovacích návyků, 

vyváženou skladbu stravy a pravidelný pohyb (Švingalová, 

200 3). 

Zuby se často prořezávají se zpožděním, někdy mohou 

chybět, být deformované nebo srostlé. Největším problémem 

jsou zde však častá onemocnění dásní (paradentóza 

a gingivitis). 

U osob s Downovým syndromem se vyskytují různé formy 

epilepsie. Bývá j imi postiženo až 8% lidí s tímto 

syndromem . 

Poměrně často se u osob s Downovým syndromem vyskytuje 

spánková apnoe, což je stav spánkového bezdeší. Spánková 

apnoe bývá způsobena zúžením hrtanu, zvětšenými mandlemi a 

polypy. Děti při dýchání sípají a chrápou. Ve spánku pak 

krátkodobě dochází k výpadku dýchání. Spánková apnoe 

snižuje podíl kyslíku, co ž ve dne způsobuje únavu a slabou 

koncentraci. 

Velmi časté je postižení zra ku . Asi 3% kojenců, kteří 

přišli na svět s Downovým syndromem, mají šedý zákal. Při 

něm dochází k zakalení oční čočky, což zabraňuje dopadu 

světla na sítnici. Je zde velmi důležitá včasná diagnóza. 

Není-li šedý zákal brzy po narození operován, může dojít až 

k oslepnutí dítěte. 

Asi 50% dětí s Downovým syndromem bývá krátkozrakých, 

dalších 20% pak dalekozrakých. Některým kojencům chybí 

slzné kanálky. U mnoha dět í se objevuje šilhavost 

(strabismus ) , zanícená oční víčka (blepharitis), oční třes 

(nystagmus). U řady osob s tímto syndromem se vyskytuje 

zkřivení rohovky (keratokonus ) . 
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60-80% osob s Downovým syndromem je l ehce až středně 

těžce sluchově postižených. Mezi příčiny můžeme zahrnout 

mnoho mazu ve zvukovodu, chronický zánět středního ucha, 

hromadění tekutin ve středouší nebo deformace sluchových 

kůstek. Někdy se může jednat o narušené odtékání tekutiny 

ze středního ucha do nosohltanu kvůli překážce, zánětu 

horních cest dýchacích, zvětšeným polypům nebo chybné 

funkci Eustachovy trubice. 

U osob s Downovým syndromem 

poruchy štítné žlázy. Ačkoli 

je třeba dávat 

většina dětí s 

pozor na 

Downovým 

syndromem má normálně fungujíc í štítnou žlázu, přesto se 

zde problémy s tímto orgánem objevují častěji než 

u ostatních dětí. Chybná funkce spočívá buď ve zvýšené 

produkci hormonu (hyperthyreosa), nebo naopak v produkci 

snížené (hypothyreosa) . Nedostatečná funkce štítné žlázy 

bývá mnohem častější a vyskytuje se a ž u 2 0% lidí majících 

Downův syndrom. 

Problémy s kostmi a klouby bývají u osob s Downovým 

syndromem časté a týkají se mnohých částí těla. Jednou 

z takových potíží jsou volné kloubní vazy. V důsledku toho 

j sou děti s tímto syndromem výjimečně ohebné. Může dojít 

ale také k subluxacím (vykloubení) a luxacím (vymknutí) 

kolen a kyčlí. 

U lidí s Downovým syndromem jsou také často pozorovány 

změny v oblasti krční páteře. U 10 až 15% lidí postižených 

OS dochází k a tlantoaxiální (týká se Atlasu a Axisu) 

instabilitě a u 1 0 až 12% pak k atlantookcipitální (týká se 

Atlasu a spodiny lebeční) instabilitě. Obě jsou důsledkem 

s labých vazů v oblasti zátylku. 

I u osob s Downovým syndromem se mohou vyskytnout 

psychiatrické poruchy. Můžeme s e zde setkat s depresemi, 

poruchami chování či problémy s adaptací. Mladí lidé 
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s Downovým syndromem často reagují na bolestnou ztrátu 

extrémním smutkem. 

Poruchou, která se objevuj e u dospělých osob a souvisí 

se stárnutím, j e Alzheimerova nemoc. Ta postihne 15 až 2 5% 

starších lidí s Downovým syndromem. 

U osob s Downovým syndromem se vyskytuj e větší množství 

zdravotních problémO než u osob, které se narodil i bez této 

chromozomální poruchy. Ne všichni lidé s Downovým syndromem 

však maj í tyto zdravotní problémy. Mnozí z nich netrpí 

žádnou z těchto potíží a jsou zcela zdrávy. Přesto jsou 

velmi dóležitá pravidelná lékařská vyšetření, která 

případné potíže objeví a umožní je tak okamžitě léčit. 

Upevňováním zdraví se výrazně zlepšuj e kvalita života l idí 

s Downovým syndromem (Pueschel, 1997 ) . 

1.5 Osobnost s Downovým syndromem 

1.5.1 Rozumové schopnosti 

Bylo by mylné se domnívat, že úroveň rozumových 

schopností j e u všech dětí s Downovým syndromem s tejná nebo 

velmi podobná. Bylo prokázáno, že u všech dětí s tímto 

syndromem se vyskytuje mentální postižení. To je však 

u jednotlivých dětí rOzně hluboké a má rozmanité specifika. 

U některých os ob byl naměřen intelekt nepříliš vzdálený od 

normy, u malého množství z nich se pohybuje v pásmu těžkého 

až hlubokého mentálního postižení. PrOměrná hodnota IQ, na 

ní ž se shoduje více autorO, odpovídá středně těžkému 

mentálnímu post i žení. 
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Jedinci s Downovým s yndromem se od ostatních mentálně 

postižených liší věkem, ve kterém dosahují vrcholu svého 

rozumového vývoje. Do 16 let věku dosahují lidé s Downovým 

syndromem vrcholu rozumového vývoje v 16% případů, do 18 

let ve 35% případů a teprve ve věku 20-37 let dosahuje 

nejvyššího stupně vývoje plných 48% jedinců s Downovým 

syndromem. Z těchto údajů vyplývá, že u lidí s Downovým 

syndromem je nutné pokračovat v aktivním učení a ž do 

dospělosti (Marková, Středová, 1987). 

Osoby s Downovým syndromem nejsou schopny abstraktního 

myšlení. Jejich myšlení j e těžkopádné a ulpívavé 

(Švingalová, 200 3 ) . Pozornost bývá omezená, mají tendenci 

odbíhat, vyruší je jakýkoli podnět. Paměť je mechanická. 

Tito lidé se obtížně orientují v čase, 

v jednoduchých praktických situacích 

avšak poměrně dobře 

(Švingalová, 2003). 

Velmi dobrá je zde schopnost zrakového vnímání. Tyto osoby 

jsou schopny poměrně dobře vnímat a rozlišovat podle tvarů, 

velikostí, barev. To je výhodné jak pro lepší orientaci 

v předmětech a v prostředí, tak i pro učení . 

1.5.2 Pohybové schopnosti 

V oblasti pohybového vývoje existuj í mezi j ednotlivými 

dětmi s Downovým syndromem velké rozdíly. Kromě mentálního 

postižení brzdí rozvoj hybnosti těchto dětí i svalová 

ochablost či srdeční vady. Vývoj motoriky dítěte postupuje 

v typickém sledu jako u ostatních dětí: zvedání hlavy, 

otáčení se, sezení, lezení, stání a chůze. Později se 

přidávaj í další komplikovanější dovednosti, jako je běh, 

chůze po schodech, skoky a poskoky. Také pohyby ruky se 
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vyvíjejí v obdobném pořadí j ako u zdravých dětí: držení, 

mačkání, natahování, bouchání, uchopování. 

Pohybové schopnosti osob s Downovým syndromem j sou 

omezené. Hrubá motorika bývá vyvinuta poměrně dobře. Jemná 

motorika však bývá vyvinuta špatně, což se projevuje 

neobratností při práci rukou (Machová, 1 993 ) . Tyto děti 

bývají nešikovné, neobratné, mají potíže s nacvičováním 

jednoduchých úkonů. 

1.5.3 Řeč 

Děti s Downovým syndromem maj í potíže s osvojením řeči, 

neboť s e jedná o velmi složitý proces. Pro tyto děti je 

charakteristický opožděný vývoj řeči (Pueschel, 1997 ) . 

První slova se objevují mezi druhým a třetím rokem. 

Jednoduché věty tvoří tyto děti asi ve čtyřech letech 

a souvětí pak asi v pěti letech. Protože školní docházka 

těchto dětí začíná zpravidla až mezi 7. -8. rokem věku, 

někdy i později, mají na to, aby zvládli mluvení, dostatek 

času. 

Ve 

pokroků 

vývoj i se 

(Lechta, 

střídají období 

2002) . Dí tě řeči 

stagnace a zjevných 

dříve rozumí, než ji 

začne samo používat. Tak je tornu i u zdravého dítěte, jenže 

u dítěte s duševním opožděním je časový rozdíl mezi 

rozuměním řeči a vlastním řečovým projevem podstatně delší. 

Děti s Downovým syndromem často obtížně vyslovují. Řeč 

j e patlavá, někdy jim nerozumí ani nejbliž š í okolí. 

Vymýšlejí si vlastní pojmenování, ve slovech přehazují 

slabiky. Místo lokomotiva vysloví kolomotiva, místo kominík 

řeknou kominík. Pro tyto děti j e charakteristické drsné 
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zabarvení hlasu a celkově zú žený hlasový rozsah. Všeobecně 

známá je dobrá napodobovací schopnost a dobrý hudební 

sluch. Obě tyto schopnosti se dají vhodně využít v rámci 

logopedické intervence (Lechta, 2002). 

1.5.4 Sebeobsluha 

Úroveň sebeobsluhy j e u osob s Downovým syndromem 

poměrně dobrá (Švingalová, 2003). Tito jedinci obvykle 

s osobní hygienou, s oblékáním a s j ídlem nemí v aj í větší 

problémy (Long, 1999). 

Právě v sebeobsluze bývají rozdíly mezi dětmi s Downovým 

syndromem a dětmi s jiným duševním opožděním. Děti 

s Downovým syndromem jsou na tom lépe. Důležitá j e zde 

skutečnost, že při dobrém vedení jsou i těžce mentálně 

postižení s Downovým syndromem schopni nabýt samostatnosti 

v péči o vlastní osobu. 

1.5.5 Emocionalita 

Děti s Downovým syndromem j sou obvykle dobře naladěné, 

klidné, neagresivní, milé a přítulné (Švingalová, 2003). 

Bývají bezstarostné, šťastné, přátelské a vděčné za 

láskyplnou péči (Long, 1999 ) . 
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1.5.6 Sociální chování 

Děti s Downovým syndromem navazují celkem snadno 

sociální kontakt, pomaleji se však adaptují na nové situace 

a na neznámé prostředí. Bývají milé, sociabilní, často jsou 

velmi napodobivé. Mívají dobrou náladu, jsou euforické, 

dobromyslné, ochotné ke spolupráci. Pokud se však jedná 

o dítě negativistické, tak to naopak nespolupracuje téměř 

vůbec. Vůle dětí s Downovým syndromem bývá labilní, jsou 

netrpěli ví, vyžaduj í vlastní tempo a dodržování určitých 

rituálů. 

Z dětí s Downovým syndromem vyrůstají šťastní 

a spokojení lidé. Věnuje-li se jim dostatečná péče 

a pozornost, mohou se někdy naučit dost na to, aby si 

zvládli zařídit svůj vlastní život. Ti, kterým se podaří 

najít zaměstnání, se stávají spolehlivými a veselými 

spolupracovníky, kteří jen zřídkakdy zameškají práci kvůli 

onemocnění (Long, 1999). 
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2 Výchova a vzdělávání osob 
s Downovým syndromem 

2.1 Období rané péče a předškolního věku 

Narození dítěte s Downovým syndromem vyvolá v každé 

rodině stavy deprese, zoufalství a beznaděj e . Matka dítěte 

prodělává při zprávě o jeho postižení šok. 

Mnozí rodiče mají několik týdnů i měsíců po narození 

dítěte obavy, zda budou moci takto postižené dítě milovat 

a starat se o ně. Pokoušejí si představit budoucnost se 

svým dítětem, přemýšlejí o různých těž kostech i o tom, jak 

vše zvládnou. 

Pro optimální zvládnutí ne lehké situace, ve které se 

rodina s postiženým dítětem nalézá, může výrazně pomoci 

raná péče, která se po vzoru zahraničí i v české republice 

rozvíjí a prosazuje. Termínem raná péče rozumíme systém 

služeb a programů, které se poskytují dětem ohroženým 

v sociálním, biologickém a psychickém vývoji, dětem se 

zdravotním postižením a jejich rodinám s cílem předcházet 

postižení, eliminovat nebo zmírnit jeho následky 

a poskytnout rodině i dítěti možnost sociální integrace. 

Vychází se zde z poznat ku, že mozek malého dítěte j e 

schopen v mnohem větším rozsahu regenerace a kompenzace 

vzniklých poško zení. Jde tedy o to, aby se ještě v období, 

kdy je mozek dítěte plastický, začalo se speciálními 

edukativními aktivitami. 

Služby rané péče mají být poskytovány od zjištění rizika 

nebo postižení t ak, aby zvyšovaly vývojovou úroveň dítěte 

v oblastech, které j sou postižením ohroženy, do doby, ne ž 
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j e dítě zařazeno do některého typu školského zařízení 

(Vítková, 2004). 

Ranou péči pro rodiče dětí s mentálním posti žením u nás 

zajišťují speciálně pedagogická centra pro mentálně 

postižené. Pracovníci těchto center by měli umět nalézt 

cestu k rodičům, získat si jejich důvěru a navázat s nimi 

kontakt tak, aby jim mohli pomoci vychovávat dí tě k co 

nejpřirozenějšímu a nejšťastnějšímu životu. Ranou péči 

poskytují pracovníci speciálně pedagogických center 

především formou ambulantní péče a návštěvami v rodinách. 

Nikdo z rodičů není připraven na to, že bude vychovávat 

dí tě s Downovým syndromem, a mnozí rodiče si tak v této 

situaci nevědí rady. Odborná pomoc j e proto z aměřována 

nejen na děti , ale i na jejich rodiče, sourozence a další 

členy rodiny. Postižené dítě potřebuj e především klidné 

prostředí plné lásky, úcty a vzájemného porozumění. Čím 

více je kolem něho nesrovnalostí, hádek, sporů, tím více 

dítě trpí. 

S výchovou dítěte je nutné začít od narození, od samého 

počátku ži vata. Především u postiženého dítěte záleží na 

každé hodině startu do života, ani den by neměl být 

promarněn. Musíme počítat s tím, že vývoj dítěte s Downovým 

syndromem bude pomalejší a obtížnější než vývoj dětí 

zdravých. 

Děti s Downovým syndromem mohou v předškolním věku 

navštěvovat buď speciální mateřskou školu pro mentálně 

postižené denního, případně internátního typu, běžnou 

mateřskou školu, nebo speciální třídu pro mentálně 

postižené děti při běžné mateřské škole. 

Speciální mateřská škola pro děti s mentálním postižením 

ve své výchovně-vzdělávací nabídce uspokojuje potřeby 

24 



Výchova a vzde1ávání osob s Downovým syndromem 

mentálně postiženého dítěte a vytváří optimální podmínky 

pro jeho rozvoj. Zajišťuje soustavnou péči v oblasti 

rozvíjení řeči, myšlení, hrubé a jemné motoriky, sociálním 

i citovém vývoji. Děti jsou vedeny k samostatnosti, 

sebeobsluze a odpovědnosti. Pomocí individuálních 

i kolektivních her se rozvíjí j ejich smyslové vnímání, 

rozumové schopnosti, ale i spolupráce s jinými dětmi. 

Soustavně se rozvíjí i praktické dovednosti a správné 

životní návyky (Švarcová, 2000) . Současně j sou tyto 

mateřské školy významnou diagnostickou institucí. Podílejí 

se na rozhodnutí, do jaké školy dítě zařadit, a ž dosáhne 

věku šesti let. 

Předškolní vzdělávání dětí s postižením má svým pojetím 

a výchovným zaměřením pozitivní vliv na pozdější úspěšnost 

dětí, jejich výkony i schopnost společenské integrace 

(Renotiérová, Ludíková, 2003). Je přínosem ne j enom pro 

dítě, ale i pro celou rodinu. Dítě si rozšíří okruh známých 

tváří, matka zase pozná, že se dítěti vede dobře i mimo 

domov. Mateřská škola je pro dítě prvním krokem k získání 

samostatnosti (Pueschel, 1997). 

2.2 Období školního věku 

Většině dětí s Downovým syndromem se při vstupu do školy 

otevře zcela nový svět. Děti, které mohou navázat na 

zkušenosti z mateřské školy, to mívají snazší. Jestliže 

dítě mělo již předtím příležitost hrát si s ostatními 

dětmi, bude vycházet i se svými spolužáky ve škole. Dítě, 

které j e doma zvyklé pomáhat, se bude snažit ve škole 

pomáhat učiteli a bude si po sobě umět uklízet. Pokud se 

dítě doma naučilo naslouchat a byl-li podporován rozvoj 
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jeho řeči, neměly by se ani ve škole objevit problémy 

s komunikaci. Souhrnně l ze říci, že dítě, které nebylo 

vychováváno příliš úzkostně ani zanedbáváno, dítě, které se 

naučilo respektovat práva ostatních, se be z větších 

problémů přizpůsobí školnímu režimu. 

Děti s Downovým syndromem si na školu poměrně rychle 

zvyknou. Potíže s adaptaci se však mohou objevit u děti, 

které předtím měly jen malý kontakt se svým okolím, 

vyrůstaly v ochranitelské atmosféře a jsou fixované na 

matku. Tuto vazbu je potřeba postupně odbourávat. Velmi 

důležitou roli zde hraje spolupráce mezi učiteli a rodiči 

dítěte. Společně musí vytvořit atmosféru bezpečí, ve které 

se bude dítě cítit spokojeně. 

Škola má v dětech s Downovým syndromem probudit pocit 

vlastni identity, sebeúcty a radosti ze života. 

V neposledni řadě j e úkolem školy položit dítěti základy 

pro život. V období povinné školní docházky mohou být děti 

s Downovým syndromem podle závažnosti svého mentálního 

postiženi integrovány do běžné základní školy, mohou 

navštěvovat Základní školu praktickou, nebo Základní školu 

speciální. Při ZŠ speciální existuj i ještě rehabilitační 

třídy, a to pro děti s hlubokým mentálním postižením, které 

nejsou schopny absolvovat ZŠ speciální. 

2.2.1 Integrace do běžné základní školy 

Snahou současné speciální pedagogiky je integrace žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných Základních 

š kol. 
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Požadavky kladené na běžnou základní š ko l u při 

vzdělávání žáka s mentálním postižením jsou stanoveny 

Vyhláškou č. 73/2005 Sb., O vzdělávání dětí, žáků 

a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, 

žá ků a studentů mimořádně nadaných. 3 Kromě pedagogů musí 

být připraveni na příchod mentálně postiženého žáka také 

spolužáci a jejich rodiče . 

Základní škola, která se rozhodne pro přijetí mentálně 

postiženého žáka, musí učinit určitá opatření. Mezi 

základní opatření patří snížení počtu žáků ve třídě, 

přijetí asistenta pedagoga, zajištění didaktických 

materiálů, speciálních učebnic a dalších pomůcek. Vyžaduje

li to zdravotní stav žáka, pak je třeba odstranit bariéry 

ve školní budově, vybudovat odpočinkový kout či zajistit 

dopravu žáka do školy. 

Integrovaný žák j e vzděláván podle individuálního 

vzdělávacího plánu. Ten j e sestaven na základě některého ze 

vzdělávacích programů pro žáky s mentálním postižením. 

Individuální vzdělávací plán vypracovává třídní učitel ve 

spolupráci s pedagogickým asistentem,ostatními vyučuj í cími, 

odborným garantem, ředitelem školy. 

2.2.2 Základní škola praktická 

Základní vzdělávání, kterým se dosahuje stupně 

základního vzdělání, se realizuje oborem vzdělání základní 

škola. Dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání - příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým 

mentálním postižením./RVP ZV-LMP/ 

3 Příloha č. 1. 

27 



Výchova a vzdeUivání osob s Downovým syndromem 

RVP ZV- LMP je součástí Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání. Do této formy vzdělávání patří právě 

Základní škola praktická. 

Vzdělávací proces se přizpůsobuje úrovni psychického 

a fyzického rozvoje žáků. Vzhledem k variabilitě schopností 

a úrovni vědomostí a dovedností, j e nezbytné při vzdělávání 

uplatnění přístupů odpovídajících vývojovým a osobnostním 

specifikům žáků. 

Základní vzdělávání navazuje na výchovu v rodině a na 

předškolní vzdělávání. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou 

povinně absolvuje celá populace žáků ve dvou obsahově, 

organizačně a didakticky navazujících stupních. A to první 

stupeň a druhý stupeň. 

Cile základního vzděláváni: 

• umožnit žákům osvojit si strategi i učení a motivovat 

je pro celoživotní učení, 

• podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému 

uvažování a k řešení problémů, 

• vést žáky k všestranné a účinné komunikaci, 

• rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat 

práci a úspěchy vlastní a druhých, 

• připravovat žáky k tomu, aby se projevovali j ako 

samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, 

uplatňoval i práva a naplňovali své povinnosti, 

• vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city 

v chování, jednání a v prožívání životních situacích, 

rozvíjet vnímavost a vztahy k lidem, svému prostředí 

i k přírodě, 
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• učit žáky chránit a rozvíjet své fyzické, duševní 

a sociální zdraví, 

• vést žáky k toleranci a ohleduplnosti. 

Hodnocení výsledků vzdělávání: 

Vysvědčení vyjádřeno klasifikačním stupněm, s lovním 

hodnocením nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení 

rozhoduj e ředitel školy se souhlasem školské rady. 

2.2.3 Základní škola speciální 

Je to 

vzdělávacím 

nástupnická organizace pomocné školy se 

programem pomocné školy a rehabilitačním 

programem pomocné školy. A řídí se principy Rámcového 

vzdělávacího programu pro vzdělávání v zá kladní škole 

speciální. /RVP ZŠS/ 

Svým pojetím navazuj e na přílohu RVP ZV-LMP upravuj ící 

vzdělávání s lehkým mentálním postižením. Respektuje 

opoždění psychomotorického vývo j e žáků se středně těžkým 

a těžkým mentálním postižením. 

Vymezuje podmínky pro speciální vzdělávání žáků s různým 

stupněm mentálního postižení. Umožňuje využití podpůrných 

opatření zohledňuj í cí speciální vzdělávací potřeby žáků, 

dle Vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků 

a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů 

mimořádně nadaných. 

Podporuje přípravu na společenské uplatnění, popřípadě 

na výkon jednoduchých pracovních činností . 
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Vzdělávání v zá kladní š kole speciální může s předchozím 

souhlasem ministerstva trvat deset ročníků, první stupeň je 

tvořen 1.-6. ročníkem, druhý stupeň 7. - 10. ročníkem. 

Fo~y vzděláváni žáků se zdravotnim postižen~: 

• v základní škole speciální, 

• formou individuální integrace ve třídách základní 

školy, 

• formou skupinové integrace ve třídě, oddělení nebo 

skupině zřízené pro žáky se zdravotním postižením 

v základní škole nebo v základní škole zřízené pro 

žáky s jiným druhem zdravotního postižení. 

Cile vzděláváni: 

cíle vzdělávání v základní škole speciální jsou totožné 

jako cíle vzdělávání v základní škole praktické. 

Hodnoceni: 

Výsledky vzdělávání v základní 

hodnotí s lovně. 

škole speciální 

Rehabilitačni třidy při základni škole speciálni 

se 

Zde se vzdělávají děti s tak závažným mentálním 

posti žením, které jim znemožňuj e vzdělávat se v základní 

škole praktické nebo v zá kladní škole speciální, ale 

umožňuj e jim, aby si v přizpůsobených podmínkách a za 

odborného speciálně pedagogického vedení, a to psycholog, 
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pedagog, lékař , fyzioterapeut a sociální p racovník, 

osvojili elementární vědomosti, dovednosti a návyky, díky 

kterým získají a lespoň určitou míru soběstačnost i , naleznou 

vhodnou formu komunikace se svým okolím a bude rozvíjena 

jejich motorika. 

Rehabilitační třídy při základní š kole speciální 

umožňují žákům s těžkým mentálním postižením, případně 

žákům s více vadami, uplatnit j ejich ústavou garantované 

právo na vzdělání. 

Výchovně vzdělávací práce j e proto zaměřena na rozvíjení 

komunikačních dovedností, na rozvíjení pohybl i vos ti a na 

nácvik základů sebeobsluhy. Neméně důležitým posláním 

rehabilitačních tříd při základní škole speciální je 

kultivace osobnosti žáků a působení na jejich chování tak, 

aby soužití s nimi nekladlo mimořádné nároky na jej ich 

okolí. 

2.3 Období adolescence 

Hlavním 

dospívání 

(Pueschel, 

člověka j e 

společnosti 

Nej inak je 

úkolem veškerého vzdělávání od dětství až po 

je příprava člověka na život v dospělosti 

1997). Charakteristickou aktivitou dospělého 

práce. Právě prací se člověk integruje do 

a seberealizuje se j ako jej í platný člen. 

tomu u mentálně postižených, tedy i u dětí 

s Downovým syndromem. 

Žáci s Downovým syndromem pokračuj í po ukončení povinné 

š kolní docházky ve svém vzdělávání v odborných učilištích 

nebo v praktických školách. Tady zí skají vědomosti 

a dovednosti potřebné ke svému praktickému uplatnění . 
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Odborné učiliště 

Odborná 

základních 

učiliště j sou zřizována 

škol praktických. Těžiště 

v přípravě žáků na profesní uplatnění, 

kladen na předávání praktických dovedností. 

pro absolventy 

práce spočívá 

důraz je tudí ž 

Odborná uči l i ště nabízejí řadu učebních oborů, z nichž 

si žáci volí podle svých schopností a zájmů. Mezi 

nabízenými učebními obory můžeme najít no ž ířské práce, 

elektrotechnické a strojně montážní práce, papírenské 

práce, cukrářské práce, pekařské práce, pletařské práce, 

šití oděvů, obuvnické práce, truhlářské práce, sklenářské 

práce, stavební práce, pěstební a lesnické práce, 

sadovnické a květinářské práce, práce ve zdravotnických 

a sociálních zařízeních, kuchařské práce, prodavačské práce 

a mnoho dalších. Délka studia v odborném učilišti j e dva 

nebo tři roky. 

V odborném učilišti j e také zajišťována 

výkon jednoduchých činností ž áků, kteří 

příprava pro 

jsou schopni 

samostatně pracovat, ale jejichž činnost musí být řízena 

j inými osobami. Tato příprava trvá jeden rok. 

Praktická škola 

Praktická škola j e určena pro mentálně postižené i j inak 

znevýhodněnou mládež, která se vzhledem ke svým rozumovým 

schopnostem, případně i dalším postižením, nemůže vzdělávat 

v odborných učilištích ani v jiných středních školách. 

Další možností pro postižené DS jsou tranzitní programy. 
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Tran zitní program je systém přípravy a podpory mladých 

lidí se zdravotním postižením v jejich přechodu ze š koly do 

dalšího života, v oblastech dalšího studia, zaměstnání, 

aktivit pro volný čas, soběstačnosti v běžných denních 

činnostech, bydlení, mezilidských vztahů a osobního 

rozvoj e . 

Výhody tranzitních programů: 

• prevence nezaměstnanost i , 

• praxe usnadňuje přechod ze školy do zaměstnání, 

• student si může vyzkoušet různé typy práce v běžném 

prostředí, 

• student i z aměstnavatel si vyzkouší nezávazně 

spolupráci. 

• pomoc při zapracování . 

2.4 Období dospělosti 

Kurzy k doplnění vzdělání 

Kurzy k doplnění vzdělání j sou dalš í z nabízených 

možností, kterou mohou dospělé osoby s mentálním 

postižením, tedy i osoby s Downovým syndromem, využít. Je 

mnoho dalších příležitostí, kde mohou postižení s DS získat 

vědomosti a zároveň najít své uplatnění, a to v programech 

občanských sdružení j ako například Sdružení pro mentálně 

postižené ČR, Klub rodičů a přátel dětí s Downovým 

syndromem, Studium Oáza, Klub okénko . 
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2.5 Poradenská péče ve speciálně pedagogickém 

centru 

Děti s Downovým syndromem mají ve své péči speciálně 

pedagogická centra pro mentálně postižené. 

Speciálně pedagogická centra pro mentálně postižené jsou 

speciální školská zařízení zřizovaná většinou při 

speciálních mateřských školách pro mentálně postižené, 

základních školách praktických nebo speciálních školách. 

Poskytují poradenské služby školám a š kolským zařízením pro 

mentálně postižené, rodičům postižených dětí, orgánům 

státní správy ve školství a orgánům dalších resortů 

a iniciativ, které zabezpečují péči o mentálně postižené. 

Vznik speciálně pedagogických center pro mentálně 

postižené byl 

a systematizovat 

vyvolán potřebou 

poradenský servis pro děti 

koncentrovat 

s mentálním 

postižením, jejich rodiče i učitele škol, ve kterých jsou 

tyto děti vzdělávány. A to po roce 1990. 

Funkce SPC j sou diagnostické, psychologické 

a pedagogické. 

Personální obsazení speciálně pedagogického centra pro 

mentálně postižené tvoří speciální pedagogové se 

specializací na psychopedii a logopedii, psycholog 

a sociální pracovní k (Švingalová, 2 00 3 ). 

Speciá~ně pedagogické centrum pro mentá~ně postižené 

p~ní zejména tyto úko~y: 

• vyhledává děti a mladistvé s mentálním posti žením, 
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• podílí se na řešení problémů rodin s mentálně 

postiženým dítětem a zabezpečuje účast členů rodiny na 

rehabilitačně terapeutickém působení, 

• provádí komplexní speciálně pedagogickou 

a psychologickou diagnostiku, 

• na základě dlouhodobého sledování a komplexního 

posouzení navrhuje přiměřený způsob výchovy 

a vzdělávání mentálně postižených, 

• sleduje a vyhodnocuje vhodnost zařazení a š kolní 

úspěšnost s ledovaných dětí, 

• pomáhá v otázkách profesní orientace mentálně 

postižených dětí a mladistvých, 

• vykonává poradenskou činnost v otá z kách formování 

partnerských vztahů a řeší krizové situace v této 

oblasti, 

• spolupracuje při výchově a vzdělávání integrovaných 

mentálně postižených dětí, 

• pro orgány státní správy ve školství připravuj e 

komplexní podklady k rozhodnutí o přeřazení mentálně 

postižených dětí do speciálních mateřských škol, 

základních škol prakti ckých, základních škol 

speciálních, 

• soustřeďuje a zapůjčuje speciální pomůcky, učebnice , 

odbornou literaturu apod., 

• zabezpečuj e vzdělávání rodičů mentálně postižených 

dětí, 

• poskytuj e konzultace rodičům, pedagogickým pracovníkům 

a veřejnosti, zkrátka všem, kteří přicházejí do styku 

s mentálně p ostiženými, 
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3.2 Místo šetření 

Své šetření j sem prováděla v zařízení, které jsem 

navštěvovala po dobu mé praxe. Přesná adresa a název je 

následující: Základní škola praktická a Speciální mateřská 

škola Pardubice, A. Krause 2344-5. Nachá z í se v městské 

části Pardubic Dukla. Z původní jedné Zvláštní školy 

v Pardubicích vznikla a odloučila se druhá, která má naví c 

integrované děti s Downovým syndromem. Takto zde funguje 10 

let. Celkový počet dětí na š kole j e 96 a ve školce 8 dětí 

v jednom oddělení. 

Škola nabízí řadu zá jmových kroužků, které jsou pro žá ky 

bezplatné. Například kynologický, dramatický, sportovní 

hry, výuka angličtiny, dopravní výchova, flétna, výpočetní 

technika. Kroužky probíhají lx týdně. U dětí velmi oblíbené 

a hojně navštěvované. Na škole je vybavená keramická dílna 

s keramickou pecí, pracovna dívek, kde jsou sporáky, 

pračka, nádobí a podobně. Zde se dívky učí domácím pracím. 

Pro chlapce je tu dílna se spoustou nářadí, ponkem, atd. Na 

škole je samozřejmě i tělocvična, i když podl e mého názoru 

dosti malá, vybavena standardně. 

Při škole pracuje školní družina, a to pou ze 

v odpoledních hodinách. Aktivity školní družiny jsou: 

výlety, ekologická výchova, keramika, aj. Je zde i malá 

školní j ídelna, kterou navštěvuje asi třetina všech dětí 

školy. 

Děti absolvu j í 

lyžařský výcvik. 

š kolu v přírodě, plavecký výcvik, 

Žáci využíva j í počítače, a to i speciální program pro 

základní školy praktické "Školáček". Program obsahuje výuku 

Čj, M, Prvouky. 
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Škola dbá na kulturní akce pro děti . Učitelé navštěvují 

s dětmi pravidelně kino, divadlo, různé výstavy, besedy se 

známými osobnostmi. 

U dětí je maximálně podporována manuální z ručnost, a to 

zvýšeným počtem hodin pracovního vyučování. 

Výuka začíná běžně v 8 hodin. Čj a M se vyučuj e hned 

zrána, kdy se děti nejvíce soustředí a nejsou tolik 

unaveny. Potom následují ostatní předměty, často chodí ven 

do přírody, na školní zahradu apod. Důležité je také 

střídání činností, používání kompenzačních pomůcek. 

Ve škole pracují dvě asistentky pedagoga, které 

dochá zejí za žá ky do tříd a spolu s třídními učitelkami 

sestavují výukový plán pro děti s Downovým syndromem. Školu 

navštěvují děti s různými typy poruch učení, poruch 

chování, omezenými rozumovými schopnostmi, DMO, ADHR, 

nepodnětným rodinným prostředím a podobně. 

3.3 Kazuistika č. 1 - Tereza 

Osobní anamnéza: 

o Tere za H. 14 let, dg. Downův syndrom, hyperaktivita, 

o narozena předčasně v 7. měsíci těhotenství, j ako druhé 

dítě, 

o porod byl spontánní, 

o prodělala srdeční operaci ve třech měsících po 

narození, 

o od 4. měsíce po narození s ní matka cvičí dle Vojtovy 

metody, 
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o levostranná lateralita, 

o má oční vadu - krátkozrakost / 2 , 5 dioptrie/, 

o navštěvovala Speciální mateřskou školku od 5 let, a to 

A. Krause v Pardubicích, 

o v osmi letech nastoupila do Základní školy praktické, 

o matka se s ní doma učí podle metody Reuvena 

Feuersteina, po dohodě s učitelkou a asistentkou 

pedagoga i ve škole, aby učení probíhalo stejným 

způsobem, 

o Terezu baví j e zdit na kole, což se naučila za pomoci 

rodiny, ráda navštěvuje divadlo, ráda poslouchá hudbu, 

maluje, zúčastňuje se s matkou každé prázdniny letních 

pobytů na Hájence, kde probíhá učení formou her 

a zároveň funguje pobyt jako letní tábor, 

o Tereza se zvládla naučit plavat, jezdit na kole, 

lyžovat, tancovat, což je j e jí oblíbená činnost. 

Rodinná anamnéza: 

o matka je zdravá, v roce porodu Terezy jí bylo 32 let, 

o otec také bez zvláštních onemocnění, v roce narození 

dcery mu bylo 32 let, 

o starší sestra je narozena o dva roky dříve, je zdravá , 

navštěvuje střední školu, 

o matka pečuj e o Terezu doma, 

o v rodině není žádné mentální postižení j iných 

příbuzných. 
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Současný stav: 

o Tereza chodí do 4. třídy základní školy praktické, 

o žije společně s rodinou doma, jezdí společně na 

dovolené, s matkou jezdí každoročně do Jánských lázní, 

o ve škole se zlepšila, 

o matka ji vede k samostatnosti, ručním a domácím 

pracím, 

o se sestrou vycház í velice dobře, 

o z lepšila se pozornost, orientace ve městě, 

Prognóza: 

o Tereza nastoupí do Praktické školy Svítání, 

o zdokonalí se v činnostech, které ji vždy bavily: 

vaření, údržba zahrady, šití, 

o zapojí se tak do tranzitního programu jako pomocná 

síla v kuchyni. 

3.3.1 Individuální vzdělávací plán- Tereza 

Školní rok: 

Jméno a příjmení dítěte: 

2005 - 2006 

TEREZA H. 

Datum narození: 9. 4. 1992 

4 . Třída: 

Škola: Základní škola praktická a Speciální 

mateřská Škola, Artura Krause 2344- 45, 

Pardubice 
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Základní údaje o žákovi : 

Diagnóza: Downův syndrom, hyperaktivita, artikulační 

neobratnost, vada očí- krátkozrakost (2,5dioptrie ) . 

Ve 3. ročníku zvládla učivo dle IVP takto: 

Samostatně rozlišuje písmena abecedy, spoj ování písmen 

ve slabiky, s lova činí potíže. Zvládá diktát písmen, diktát 

slabi k nebo slov zůstává problémem. Je schopna samostatného 

opisu, potí že činí některá velká písmena. Zlepš ilo se čtení 

slov víceslabičných, porozumění textu do 3-5 vět. 

Konkrétní představa o přirozených číslech v oboru do 20 

j e dobrá, do 10 bez názoru, do 20 lépe s názorem . Numerace 

v obou směrech j e bez potíží. Porovnávání čísel v oboru do 

20 je výborné, rozklad přes 10 činí potí že, orientace na 

ose nad 10 bývá nepřesná. Sčítání a odčítání čísel do 20 

pouze s názorem. Rozezná mince a bankovky v oboru 1-100, 

ráda si hraje na obchod. Nepřesné užití pravítka při 

rýsování čar. Rozlišuje základní geometrické tvary, správně 

se orientuje před, za, nahoře, dole. Zvládá diktát číslic 

do 20. Při výuce dokáže obsluhovat počítač, snaha o 

elementární dovednosti na počítači. 

Ve výchovách byla Tereza více zařazena do společné práce 

celého třídního kolektivu, v hodinách Tv, Hv bez asistence. 

Pracovala se zájmem, snahou a samostatně. Při Pv byla práce 

zaměřena předevš ím na činnosti související s běžným životem 

(šití, obchod) . I nadále je však nutné prohlubovat jemnou 

motoriku rukou a pečlivost při práci. Po celý školní rok 

chodila Terezka v rámci řečové výchovy na pravidelnou 

činnost s logopedkou, zlepšení artikulace, zvýšené 

sebevědomí. 
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V současném roce Tereza navštěvuj e 4. ročník ZŠP a je ve 

třídě s dalšími 10 dětmi pátého ročníku. Žákyně je 

vzdělávána podle IVP společně s pedagogickou asistentkou 

v hodinách M, Čj, Př/Vl a Vv, v ostatních výchovách pracuj e 

samostatně společně s pátým ročníkem bez asistence. 

Nástup do 4. ročníku ve š kolním roce 2 00 5 - 200 6 . Počet 

žáků: ll (10 žáků v S.roč. a 1 žák ve 4. roč.) 

Cíle IVP : 

• 

• 

Výchovně vzdělávací práci 

a kultivaci osobnosti 

vědomostí, dovedností 

v praktickém ž ivotě. 

a 

z aměřit 

žákyně, 

návyků 

Důraz klást na činnostní 

na rozvíjení 

poskytování 

potřebných 

Soustavně navozovat učební 

pojetí vyučování. 

situace, které 

poskytují příležitos t k naplnění poznávacích 

a hodnotových cílů vyučování. 

• Zajistit prostor k aktivnímu tvořivému učení, 

zaměřenému na zvyšování samostatnosti. 

o Upevňování písmen abecedy (velká, malá, psací, tiskací ) 

o Věta jako j azykový celek. Začátek a konec věty. Druhy 

vět - oznamovací, rozkazovací, tázací 

o Správné napo j ování písmen ve slabiky, slova 

o Další prohlubováni správných návyků při psaní velkých 

písmen 

o Rozvoj grafomotorických dovedností, uvolňovací cviky 
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o Diktát písmen (střídání velkých, malých), diktát slabik 

o Doplňování písmen, spoj obrázek s písmenem - využití 

počítače (l e kce Terrasoft ) 

o Vypravování 

o Vhodné oslovení 

o Adresa - znalost vlastní adre s y 

o Otázky a odpovědi 

o Doplňování vhodných slov 

o Chování v dopravních prostředcích 

o Rok v přírodě 

o Dny v týdnu, měsíce 

~~~_!c_ý_j~J..Y~-=---~!:~.!1-~ 

o Prohloubení výcvi ku čtení (globální metoda) 

o Ro z šíření a zpřesňování slovní zásoby 

o Čtení s porozuměním - vyprávění děje 

o Čtení jednoduchých vět s porozuměním - prohlubování 

dovedností 

o Práce s dětskými časopisy, vyhledávání známých písmen, 

slabik, slov 

o Dramati zace j ednoduchých textů a kultura mluveného 

projevu 
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Matematika 

o Konkrétní představa o přirozených číslech v oboru do 100 

{číselná osa, porovnávání čísel) 

o Sčítání a odčítání v oboru do 20 

o Numerace v oboru do 100 - zna l ost čtení a psaní čí s l ic 

do 100 

o Diktát číslic, příkladů 

o Počítání s penězi {rozlišení, dražší- levnější ) , 

o Využití vztahu o n - více, o n - méně 

o Slovní úlohy s použitím platidel 

o Seznámení s pojmem polovina 

o Určování času na půlhodiny 

o Hodiny ~' ~' ~' celá; ráno, poledne, večer 

o Jednotka délky - 1 metr, měření 

o Jednotka hmotnosti - 1 kilogram, vážení 

o Sčítání a odčítání desítek, násobky čísla 10 

o Násobky čísla 2 

Geometrie 

kreslení křivých a přímých čar 

práce s pravítkem (měření ) 

přímka - rýsování 

poznávání geometrických tvarů 

vztahy nad, pod, vedle, před, za ( doplněny počtem -

prohlubování učiva ) 
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Vlastivěda 

o Rodina 

o Den, týden, měsic, rok, ročni období 

o Orientace v okolí školy, ve š kole 

o Krajina ve které žijeme, voda v krajině - základy 

o Jak cestujeme 

o Jak se chovat na silnici 

o Město a vesnice 

Přírodověda 

o Příroda 

o Rok, roční období 

o Podzim 

o Části zvířecího těla 

o Části lidského těla 

o Zima 

o Hygiena 

o Jaro 

o Rostliny, stromy 

o Léto 

S Terezkou navazujeme na probrané učivo ve 3. ročníku v 

prvouce. Témata jsou vybrána a přizpůsobena možnostem 

žákyně. Pracovní sešit a učebnici Terezka používat nebude. 

Témata budou kopírována a vybírána i z jiných učebnic 

a knih. Hodnocena bude do ŽK. V letošním školním roce se 

budeme snažit o větší samostatnost. 
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~~~~-~~~~--~Y~~-~~~~1 

o Zlepšit jemnou motoriku rukou (tkaničky, knoflíky, zip). 

o Pečlivost a trpělivost při práci 

o Velký důraz na praktické činnosti ze života (nákupy, 

vaření, úklid, cestování, telefonování, obchod) 

o Zapojení do třídního kolektivu bude 100%. 

U Terezky se dá využít velká chuť k práci 

a samostatnost. V těchto hodinách bude pracovat dle 

témati c kého plánu 5. třídy, kde je kmenovou žákyní. 

!i~g~~~~-_§t--~~1--~~~~--~ÝS:!"l_~~~ 

V obou předmětech se Terezka zapojí be z asistence. 

Obsahem učiva jsou tématické plány pro 5. ročník. 

:{ý!-y_~~~~--~ÝS:!"l_~~~ 

Práce za pomoci pedagogické asistentky společně s celou 

třídou dle plánu Vv pro 5. ročník. 

~~~s>~~_yý_~l:!9Y_~ 

Individuální logopedická péče bude probíhat ve třídě 

s třídní učitelkou. 

Volba pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů 

Volba a výběr pedagogických postupů a metod je 

přizpůsobena individuálním a specifickým potřebám žákyně. 

Je respektováno vlastní tempo práce. kterému odpovídá 

rozvržení času a sil, které je závislé na zaujetí, 

tvořivosti a vlastní iniciativitě žákyně. 
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Pěstitelské práce poč. Dílenské práce poč. Práce poč. 

/PP/ hod /DP/ hod v domácnosti /PD/ hod 

I. Práce 

I. Květiny s papírem a 

5 kartonem I. Sebeobsluha. 

ošetřování Osobní hygiena 

pokoj. květin, :j "divadýlko" 8 hygiena těla, 4 
množení, herbář, 4 
přesazování. 

hygiena ženy. 2 
výroba Eko 4 
papíru. 

II. OVoce, II . Hygiena 
zelenina, II. Práce provozu 
okopaniny s model. hmotou domácnosti 

kličení, 
4 odlévání ze mytí nádobí, 

herbář sádry, 4 podlahovin, 4 

rostlin, 
4 prach, hyg. 

modelm.raci 4 wc, koupelny, 4 
4 hlína pěst. a 4 

sklizeň /obrázek/. kultura 

zeleniny. oblékáni . 

III. Výživa a 
příprava pokrmů 

III. Půda III. Práce bezmasý oběd, 
montážní a 

zpracování demontážní pomazánka, 4 
půdy na podzim 12 moučník, 

a na jaře, 10 merkur, 6 
sestaveni 

kompost. 2 lego. jídelničku, 2 

obsluha el. 2 

spotřebičů. 

IV. Vycházky a 
exkurze IV. Práce se 

dřevem 
sběr léč. 4 2 
rostlin, druhy dřeva, 

10 4 IV. Péče o dítě 
péče o životní práce v dílně 
prostředí /upínání, - péče o mladší 4 

8 měření, sourozence 
exkurze řezáni/, 
/Transform. 8 
čistir. odpad. rámeček, 

vod. Eko "divadýlko". 
Paleta/. 

v. Práce 
s textilem 

v. Práce s kovem základní ruč. 

drátkováni, stehy, 6 
2 

užití přišiti 4 

nástrojů. 
2 poutka, 

knoflíku, 4 

žehleni. 

VI . Práce VI. Háčkování 

s plasty 4 10 
řetízek, 
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Celkem 56 

váza z PET 
lahve. 

VII. Technická 
grafika 

výkres. J_j 
VIII. Práce 
s korkem, 
textilem, tuši, 
voskem 8 

dle plánku. 

70 

Pěstitelské práce poč. Dílenské práce poč. 

/PP/ hod /DP/ hod 
--- ~- --·-·-·-·- · --· -.. ----------... --............................ .. ....... ·-·- .. -----.. ···-···-- ··-·· ····-- .............. -·-·--·········-.. . . ----........... ········--- ···--···-··· 

krátký 
sloupek, 
dlouhý 
sloupek. 

VII. Práce 
s kombin. 
materiálem 

práce s kůží, 

korkem, 

10 

korálky __j __ _ 

70 

Práce poč. 

. .. Y . ~'?~IJ?.c?':'!:i ... /~.T?.l... - - ~~c:i. .... 

Hudební výchova 5 .ročník 

1 hodina týdně 

Obsah předmětu: 

o rytmizace říkadel 

o lidové a uměl é písně 

o rozvoj hudební paměti 

o zřetelná výslovnost, dýchání 

o barva tonu, hudební nástroje 

o doprovody písní, tanečků 

o Orffovy nástroje (paličky, aj. ) 

o vyjádření hudby pohybem /improvizace/ 
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o pochod, polka , valčík, mazurka 

!~-~-~~~p~~-~~-~~~~~--~g!_~~~-~-~~gy_~~-~-0-~~L--~~~~-~~~ý-~~~~ 

o sbory, klasika, folk, country 

o Superstar, 00-RE-MI 

Na začátku každé hodiny dechová cvičení. 

Rozpoznání varovného signálu "Všeobecná výstraha" 1 

hodina 

Výběr z písní: 

Červený šátečku ; Andulko šafářova; Tři čuníci; Jedna, dvě 

tři čtyři, pět; Když jsem j á chodíval; Rodné údolí; 

Čížečku, čížečku; Bejvávalo, bejvávalo; Nijagára; Pod našim 

okýnkem; Čtyři koně; Severní vítr; Tancovala žížala; Pod 

tou skálou; Valčíček; Už je to uděláno; Dajána; Zlaté 

střevíčky; Já mám koně; Popelka; Marnivá ses; Když jsem já 

sloužil; Tři tamboři; Loj za a Li za; Šel tudy, měl dudy; 

Přechodová; Watanay; Na hradě Okoři; Kolik je na světě 

věcí; červená řeka; Ptala se Zuzana Kuby; Ten chlumecký 

zámek; Černý mu ž; Kdyby byl Bavorov; Marjánko, Marjánko; 

Kolo, kolo mám 

Vánoční: Štědrý večer nastal; Vánoce, vánoce ; Štěstí 

zdraví; Nesem vám noviny; Sněží , sněží 

Pohybové hry: Muž hloupý; Já j sem muzikant; Máma mi dala 

korunu; Kudrnatá Káča; Petrova studánka; Hlava ramena; 

Honza j de; Otec Abrahám; Kdo jsi kamarád; Hoky, koky; 

Vpravo a vlevo se kolíbáme; Abeceda 
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Tělesná výchova - 5. třída 

3 hodiny týdně 

zaři Bezpečnost a hygiena při TV. 

Pořadová cvičení. Nástupové tvary. 

Pěší turistika. Protahovací cvičení. 

Cykloturistika /dopravní hřiště/. 

Atletika - průpravné atletické činnosti. Atletika -
hod. míčkem, běhy, skoky. 

Protahovací a napínací cvičení. 

Vytrvalostní cvičení. Základy štafetového běhu. 

Cvičení na lavičkách. Míčové hry. 

Listo~ad Osvojování pravidel fair play. 

Vhodné oblečení, obutí při sportu. Míčové hry. 

Plaveck~ v~cvik 
oblékání/. 

/hygiena, bezpečnost, správné 

Prosinec Plaveck~ v~cvik - Plaveck~ areál Pardubice. 

Ledc::n 

Únor 

r<:véten 

Vánoční prázdniny. 

Plaveck~ v~cvik - Plaveck~ areál Pardubice. 

Základy bruslení - ČEZ Aréna. 

Míčové hry. Pravidla vybíjené. 

Kompenzační a relaxační cvičení. 

Gymnastika - zpevňování a uvolňování těla. Průpravná 

gym. cvičení. 

Průprava bruslení. 

Psychomotorické cvičení. Vybíjená. 

Jarní prázdniny. Základy bě ž ec. lyžování. 

Cvičení s náčiním - bal. deska, míče. 

Gymnastika - kotouly, stoje. 

Míčové hry a hry s pravidly. 

Gymnastika - skoky, přeskoky a odrazy. 

Pohybové hry. Sportovní hry - herní kombinace. 

Velikonoční prázdniny. 

Cvičení v přírodě. Chůze v terénu. 
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Škola v přírodě - zakládání a rušení tábořišť. 

Pěší turistika /oblečení, obutí/. 

Základní turistické dovednosti. 

Atletika - běhy, skoky, hody. 

Pálkovací hry. Stolní tenis. 

Cvičení v přírodě. 

Cykloturistika. 

Pohybové hry a soutěže. 

Výtvarná výchova - 5. ročník 

- ----·---·--·-·- - - - --------··- ·····---------

Seznámení s řádem pracovny 

Založení desek na VV - tisk provázkem 

Chodíme na houby, pouštíme draka - malba 

Slunce v podzimní krajině - malba 

Říjen 

--····- · --- ----··· ··· ···-~---·-·- - --- ··--· ··--·------ ~-----·- ····-·····-----

Strom mezi spadanými listy - kresba, tisk 

Šnečci z provázků - textilní koláž 

Návrh na list kalendáře - volná technika 

Listopad 

-···----·- ·-·· -.. . ~·-· -··-- ~·~· ···-~- -------···-··- ---····-· ·--·····~··· ··--- ----· · -· · ·- ·-·-·····-··-··-·--

Obrázky z těstovin - těstovinová koláž 

To není sluníčko - to je zeměkoule - malba, tisk 

Záhadné linie na mém palci - linie 
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Prosinec 

------~•i•-• •-_... ....... _ '!"_. 0 ---~--- ,. _ _ ,.....,.-~•--.....,__ _ _,._..,_,_, , .... ._,,_"'"'--~-·--·w o·., --.,.___.-~. 

Pohádkový strom - kolorovaná kresba 

Ozdoby na stromeček - dekorativní tvorba 

Vánoční přání - škrobová technika 

Leden 

---- -·-··- --·-- --.·----· --·---···•--·--m ------.. ··-·- ·---·· . 

Klíče od mých tajemství - kresba tuší 

Kdo utekl z plakátovací plochy - volná kompozice písmen 

Fantastická ZOO - kolorovaná kresba 

Únor 

Kosmický projekt - malba 

Dekorativní kompozice geometrického charakteru 

Návrh obalu na zboží - hra s písmem 

Březen 

Jak si příroda vymýšlela vodního pavouka 
vlhkého podkladu 

Jaro přichází ze studánky - kolá ž, tuš 

Co dokážou ruce kouzelníka - frotá ž , koláž 

Duben 

Ilustrace pohádky - volná technika 

Kraslice - dekorativní tvorba voskem 

Velikonoce - dekorativní tvorba 
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Rodinná anamnéza: 

o matka se léčí s hypertenzí, v roce porodu jí bylo 30 

let, 

o otec je zdravý, v roce narození Jiřího mu bylo 35 let, 

neužívá žádné léky, 

o starší bratr j e zdravý, chodí do základní š koly, 

o v rodině není žádný výskyt mentálního postižení ani 

žádné jiné závažnější onemocnění. 

Současný stav: 

o Jiří navštěvuj e základní školu praktickou, a to 4 . 

třídu, 

o ž ij e společně se svojí rodinou doma, 

o matka ho denně doprovází do školy a ze š koly, 

o školní družinu nenavštěvuj e, 

o s ostatními dětmi ve třídě vychází dobře, 

o nebaví ho moc ruční práce, ale spíš práce na počítači. 

Prognóza: 

o Jiří po dokončení povinné školní docházky zřejmě 

nastoupí také do Praktické školy Svítání, 

o zapojí se do t ranzitního programu, který z d e maj í a 

získá dovednosti do dalšího života, 

O mají zde počítačovou učebnu, možná z íská ně j aké 

uplatnění v této oblasti . 
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3.4.1 Individuální vzdělávací plán - Jiří 

Školní rok: 2005/2006 

Jméno a příjmení dítěte: Jiří š. 

Datum narození: 

Třída: 

Škola: 

12. 9. 1991 

4 o 

Základní škola praktická a 

Speciální mateřská š kola, 

Artura Krause 23 44 - 45, Pardubice 

Základní údaje o žákovi: 

Diagnóza: Downův syndrom, hyperaktivita, negativismus, 

defektní j emná motorika, v dubnu 2 005 diagnostikována vada 

očí - tupozrakost (5 dioptrií) 

Ve 3 . ročníku zvládl učivo dle IVP takto: 

Byla upevněna znalost všech tiskacích písmen abecedy. 

Byl ukončen nácvik tvarů jednotlivých písmen. Nácvik 

samostatného opisu stále s problémy, opis psacího písma 

zvládá pouze s asistencí, písmena jsou mu diktována. Došlo 

ke zhoršení čtení s porozuměním, pravděpodobně díky nošení 

brýlí, na které si žák teprve zvykal. Nácvik tříslabičných 

slov - jen občas rozumí významu slov. Žák schopen číst 

neznámý text - textu nerozumí. Čtení slabik dě, tě, ně, bě, 

pě, vě, mě, di, ti, ni, dy, ty, ny - rozlišuj e bez obtíží. 

Snaží se číst předložku se slovem. 

Byly upevněny matematické operace +; - v oboru do 10. 

Počítá na prstech. Problémem byla velká nechuť k práci. Byl 

ukončen nácvik číslic do 20. Probrána řada čísel do 2 0 

s názorem. Žák velmi často chyboval . Rozklad čísel - pouze 
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s názorem. Po překonání nechuti k práci částečně zvládá 

řešení jednoduchých slovních úloh, řeší rád obrázkové 

slovní úlohy. Po celý školní rok chodil Jirka v rámci 

řečové výchovy na pravidelnou činnost s logopedkou . 

Srozumitelnost řeči se však zhoršila, časté byly výkřiky 

a hrané scény doprovázené pláčem. 

Rozvoj praktických činností potřebných pro běžný život 

mu činí velké obtíže. Oblíbené jsou činnosti motivované 

jídlem.Trhá papír na malé kousky, lepí, nerad stříhá, 

modeluje. 

V oblasti samostatnosti se žák příliš nezlepšil, zvládá 

sebeobsluhu. 

Občas se zařadil do skupinové práce v prvouce. Pracoval 

s lottem a s velkou pomocí skládal puzzle. Jirka rád cvičí 

a zpívá. Do těchto činností se nemusí nutit. Také rád 

dramatizuje pohádky. 

Nástup do 4. ročníku ve školním roce 2005/2006. 

Počet žá ků: 6 

Cíle IVP : 

Výchovně vzdělávací 

a kultivaci osobnosti 

práci 

žáka, 

zaměřit na 

poskytování 

rozví j ení 

vědomostí, 

dovedností a návyků potřebných v praktickém životě. 

Důraz klást na činnostní pojetí vyučování. Soustavně 

navozovat učební situace, které poskytují příležitost 

k naplnění poznávacích a hodnotových cílů vyučování. 
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Zajistit prostor k aktivnímu tvořivému učení, zaměřenému na 

zvyšování samostatnosti 

~~!? _!c _ý_ _j 9 _z_y_ Js- =---~~ ~ .Y_~ ~S:~ 
o Opakování - velká, malá písmena 

o Nácvik samostatného opisu - neustále procvičovat 

o Vlastní jména 

o Věta - začátek a konec věty v řeči a písmu 

o Druhy vět - věta oznamovací, rozkazovací, tázací 

o Slovo - slovosled 

o Slova opačného, stejného významu 

o Samohlásky, souhlásky - délka 

o Psaní písmen , slov podle diktátu 

o Napsat samostatně vlastní jméno a příjmení 

~~~_!c_y__j9_z_y_Js_:-__ ~~9.h 

o Vypravovaní 

o Vhodné oslovení 

o Adresa - znalost vlastní adresy 

o Otázky a odpovědi 

o Doplňování vhodných slov 

o Chování v dopravních prostředcích 

o Rok v přírodě 

o Dny v týdnu, měsíce 

~~!? .!<_ý_j 9 _z_y_ Js _ ~--~t ~.!1_-i 

o Pomalejší čtení s porozuměním 
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o Diktát čí slic, příkladů 

o Řešení j ednoduchých slovních úloh. 

o Geometrie 

~ kreslení křivých a přímých čar 

~ práce s pravítkem (měření ) 

~ přímka - rýsování 

~ poznávání geometrických tvarů 

~ vtahy nad, pod, vedle, před, za ( doplněny počtem -

prohlubování učiva 

Vlastivěda 

o Škola 

o Rodina 

o Den, týden, měsíc, rok 

o Roční období 

o Orientace - škola, třída 

o Řeka 

o Jak cestujeme 

o Chování na silnici 

o Památky v naší krajině 

o Životní prostředí 

Přírodověda 

o Člověk a příroda 

o Příroda živá, neživá 

o Podz im 
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o Zvířata v přírodě 

o Hlavní časti zvířecího těla 

o Zima 

o Lidské tělo 

o Čistota a péče o zdraví 

o Jedovaté zlozvyky 

o Úra z 

o Jaro 

o Les a j eho význam - l es j ehličnatý, listnatý 

o Léto 

o Chráníme přírodu 

~~~~~-~~~--~Y~~-~~~9l 

o Zlepšit j emnou motoriku rukou ( tkaničky, knofl í ky, zip ) . 

o Pracovat s drobným materiálem (korálky, přírodniny). 

o Práce s modelovací hmotou, keramickou hlínou, modelitem . 

o Práce montážní a demontážní (práce se stavebnicí ) . 

o Práce s papírem (trhání, střihání, lepení ) . 

o Rozvoj praktických činností - nákupy, vaření, krájení , 

mazání, zdobení jednohubek, zásady správného s tolování, 

kultura při společném stravování. 

U Jirky j e třeba rozvíjet takové vědomosti a dovednosti, 

které by ho snadněji zařadily do běžného života (znalost 

hodin, adresy, hodnota peněz , nakupování, příprava 

jednoduchého j ídla). 
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Hudební, tělesná, řečová a výtvarná výchova probíhají dle 

tématických plánů 4. ročníku ZŠP. 

Volba pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů 

Volba a výběr pedagogických postupů a metod j e 

přizpůsobena individuálním a specifickým potřebám žáka. 

Je respektováno vlastní tempo práce, kterému odpovídá 

rozvržení času a sil, které je závislé na zaujetí, 

tvořivosti a vlastni iniciativitě žáka . 

Mezi nejčastěji používané metody patři: 

• Metody slovní - vyprávění, vysvětlování, práce s textem, 

rozhovor 

• Metody názorně-demonstrační - předvádění a pozorování, 

práce s obrazem, instruktáž slovní, hmatová, pohybová 

• Metody dovednostně-praktické - napodobování , 

manipulováni, produkční (při výchovách) 

• Metody aktivizující - situační (řešeni problémových 

situací), inscenační (dramatická výchova ) , didaktické 

hry, diskus e 

• Metody komplexní - výuka frontální (ve všech 

předmětech), skupinová, individuální (s asistenci ), 

projektová, televizní, výuka dramatem, otevřené učení, 

učení v životních situacích, výuka podporovaná počítačem 

Samostatná práce žáka - individuální plnění úkolů a řešení 

problémů zadaných při frontální výuce, individuální podíl 

ve skupinové výuce, zhotovování výrobků, práce s knihou 
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a textem, vystupování před třídou a jinou skupinou, plnění 

domácích úkolů. 

Organizace speciální pedagogické péče 

ll hodin práce s pedagogickou asistencí týdně 

Hodiny probíhají ve třídě, dle potřeby s pedagogickou 

asistentkou individuálně v jiné učebně (některé hodiny 

matematiky) . 

Kompenzační pomůcky: 

měkké,.tvrdé kostky řada čísel do 20, manipulační 

obrázky, karty, dřevěné kostky, matematická pexesa, puzzle, 

lotto, bankovky, mince, využití počítačových programů, 

desítkové řady, 

učebnice a pracovní sešity pro 4 . ročník ZŠP, pracovní 

sešit pro ZŠS. 

Způsob klasifikace 

Žák je navyklý dostávat známky během vyučování. Bude dále 

uplatňováno. 

Na vysvědčení použít opět slovní hodnoceni, aby vyjádřilo 

míru zvládnutí vědomostí, dovedností i stupeň samostatnosti 

žáka . 

Vzdělávací program 

Žák je vyučován dle RVP ZV - LMP. 
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Na vypracování IVP se podíleli a pro tuto práci poskytli: 

třídní učitelka, ostatní vyučující, pedagogická a sistentka, 

vychovatelka školní družiny, rodiče. 

3.5 Výsledky 

Oba žáci pracovali a 

Individuálního vzdělávacího 

vzdělávali se 

plánu. /viz 

dle 

kap. 

svého 

3.3. 1 

a 3.4.1/. Oba žáci zvládli učivo dle plánu, Tereza je 

v některých činnostech lepší a zvládá je bez asistence. Na 

závěr školního ro ku dostáva j í vysvědčení4 se slovním 

hodnocením. 

Hodnocení Terezy5 dle mého výzkumu: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

umí opsat i přepsat písmena, 

rozezná druhy vět - oznamovací, tázací a rozkazovací, 

určí slova opačného významu, správně napojí písmena ve 

slabiky, 

ráda pracuj e u tabule a doplňuj e písmena , 

pracuje s listy z pracovních sešitů, kam doplňuje 

písmena a obrázky6
, 

nutné každodenní cvičení grafomotoriky - uvolňovací 

cvičení, 

převypráví pohádku nebo zážitek, 

dokáže samostatně napsat čísla, určit a porovnat v oboru 

čísel do 10 0 , 

4 Příloha č. 5. 
5 Příloha č. 2. 
6 Příloha č. 3. 
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• při počítání peněz rozliší dražší a levnější, samostatně 

nakoupí pečivo, 

• slovní úlohy zvládne s asistencí, 

• určí hodiny, části dne, vyjmenuj e dny v týdnu, měsíce 

a roční období, 

• zvládne samostatně kreslení křivých a přímých čar, 

porovná geomet rické tvary, 

• dobře zvládne témata o rodině, 

• zná svou adresu, dokáže ji říct, 

• zlepšené chování v dopravních prostředcích, 

• zvládá oslovení dospělých /paní učitelko, paní 

asistentko/, 

• má velmi oblíbenou hudební výchovu, ráda zpívá a 

tancuje, 

• tělesnou výchovu zvládá také velmi dobře, 

• ráda pracuje na počítači, program "školáček" . 

Hodnocení Jirky7 dle mého výzkumu: 

• psaní velkých a malých písmen umí, při opisu nutná 

spolupráce s asistentkou, 

• při určení druhů vět - ústně rozliší, při písemném 

projevu nutná asistence, 

• slovosled ústně zvládá , 

• samostatně opíše své jméno a příjmení, 

• diktát slov nezvládá, 

7 Příloha č. 4. 
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• dokáže vyprávět pohádku, zá žitek, srozumitelnos t j e 

horší zná vhodné oslovení, umí o něco požádat, 

• zná ústně svou adresu, 

• dokáže odpovídat na otázky, pokud má dobrou náladu, 

• rád cestuje v dopravních prostředcích a nedělá mu to 

žádné problémy, 

• rozliší roční období, vyjmenuj e jejich charakteristické 

znaky, 

• vyjmenuj e dny v týdnu i jednotlivé měsíce, 

• při čtení neudrží pozornost, čte nesouvisle a přeskakuj e 

z řádku na řádek, 

• s asistencí čte nový text, 

• věty čte se správnou intonací, 

• při hodinách matematiky j e nutná spolupráce asistentky, 

• sčítání a odčítání v oboru do 10, numerace v oboru do 

20, 

• znalost čtení a psaní číslic do 100, 

• určí, co j e dražší a levnější, 

• určí čas - půl, celá, 

• manipulace s penězi - nerad s nimi manipuluj e , na rozdíl 

od Terezy, ale pozná kovové mince, 

• samostatně zakreslí křivé a přímé čáry, geometrické 

tvary určí pouze s asistencí, 

• pojmenuje dopravní prostředky, 

• orientuje se v okolí školy, ve š kole i ve třídě , 
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• popí še strategická místa ve městě - pamětihodnosti, 

nemocnice, obchody, 

• má velice rád hudební výchovu, Jirka rád zpívá, při 

hudbě je velice spontánní, 

• tělesnou výchovu má také rád, nemusí se nutit, 

• umí pojmenovat části lidského těla. 
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4 Diskuse 

V teoretické části práce jsem se snažila o popsání 

syndromu, který je na jedné straně známý mezi lidmi, ale na 

straně druhé, je stále co zkoumat o chování, jednání 

a životě vůbec takto postižených lidí. Vztah k postiženým 

s Downovým syndromem doznal v posledních letech značných 

zrněn. Stále více rodičů vychovává děti s DS doma, děti jsou 

tak součástí rodiny, rodiče často mají i další, 

nepostižené, děti, což j e pro ty postižené, podnětné 

prostředí, v němž rostou a učí se. Existují rodičovské 

kluby, kde se rodiče, takto postižených dětí scházejí, 

předávají si informace, pořádají společné akce a vzájemně 

se podporují. Vedou odborníky k tomu, aby se na syndrom 

dí val i novýma očima. Prosadili lepší možnosti vzdělávání, 

při oddechových aktivitách i v zaměstnání. 

Dřívější názor uváděný v literatuře, že děti s DS jsou 

stejné vzhledově i psychicky j e také překonán. A zde bych 

souhlasila s názorem: "Mezi dětmi s Downovým syndromem 

nalezneme více odlišností ne ž podobností. Vaše dítě má řadu 

jedinečných rysů, které se dědí po rodičích. Podobá se 

třeba matce, otci, babičce nebo tetě. Vlasy má rezavé, 

tmavé nebo blonďaté. Oči mohou být modré, hnědé , zelené 

nebo šedé. Může mít světlou či tmavou pleť. Ve skutečnosti 

může mít celou škálu rysů, jimiž se lidé od sebe vzájemně 

odlišují. To neplatí jen o fyzickém vzhledu, ale i o povaze 

a nejrůznějších schopnostech. Děti s Downovým syndromem 

mohou být klidné i urníněné ." 8 

8Selikowitz, M. Downův syndrom. Portál, Praha 2005, str . 37 . 
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Tak jako některé děti maj í rády hudbu, jiné nezajímá, 

některé děti jsou energické j iné jsou méně aktivní. Není 

pravdivá generalizace, že děti s Downovým syndromem jsou 

klidné a mají rády hudbu. Děti i dospělí s Downovým 

syndromem se značně liší co do vzhledu, povahy i 

schopností. Každý jednotlivec je j edinečnou osobností. 

A s tímto faktem bychom měli ke každému dítěti posti ženému 

DS také přistupovat. Ať u ž j ako vychovatelé nebo budoucí 

pedagogové. 

V další část i práce byla poukázána možnost, kam l ze 

postiženého s OS zařadit dle věku do škol. Zabývám se 

otázkou speciálních mateřských š kol, základních š kol 

praktických, základních škol spec iálních, praktických škol, 

učilišť až po kurzy. Krom toho l ze integrovat dítě s DS do 

zá kladní školy. S tím souvisí i otázka SPC, které vznikly 

po roce 1990. Každé takové centrum provádí služby 

v systematické speciálně pedagogické 

práci s dětmi a j ejich rodinami. 

a pravidelná práce . 

a psychoterapeutické 

Je to dlouhodobá 

Důsledkem nového postoj e rodičů j e zvýšená zdatnost lidí 

s DS. Dnes jsou ti to lidé zdravější, schopnější a lépe 

integrovaní do společnosti, než tomu bylo dříve. Více si 

uvědomují svou individualitu a své schopnosti. Za takových 

podmínek je budoucnost lidí s DS mnohem lepší a skýtá 

příslib lepších příležitostí a životního naplnění. 

Všechny děti s Downovým syndromem mohou výběrem správné 

školy velmi mnoho získat. 

I když musíme také přihlédnout, a to j e důle žitý fakt , 

k bydlišti posti žených dětí. Rodiče dětí s os, bydlící 
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v Praze, má určitě větší možnosti výběru školy, kterou bude 

j ejich dítě navštěvovat. 

V Pardubicích, kde žije Tere za i Jiří, děti, které jsem 

ve své práci popisovala, je situace volby školy myslím 

dostatečná. Rodiče mohou své dítě umístit do Základní školy 

praktické a speciální mateřské školy A. Krause, nebo do 

Základní školy a Praktické školy Sví tání. Další možností 

dle uvedené legislativy v teoretické části práce, je 

integrace do základní školy. Navzdory legislativě není 

v Pardubicích zatím jediná základní škola připravena 

integrovat takto postižené děti, děti s DS. 

Kromě získání nových dovedností s i děti s Downovým 

syndromem ve škole užívají společnost ostatních dětí, těší 

j e pravidelný denní program i odměny za učení. 

Velkou část znalostí, které zdravé děti z ískávají 

jednoduše tím, že sledují okolní svět a zapojují se do něj, 

musí se děti s Downovým syndromem systematicky učit. 

Nákupy, cestování , vaření, komunikaci s ostatními a péče 

o sebe, to jsou dovednosti, které zdravé děti během vývoje 

samy pochytí. Děti s Downovým s yndromem se těmto, často 

životně důležitým funkcím, musí učit. Ale je důležité mít 

tu možnost vzdělávání těchto dětí, aby se tyto a jiné 

činnosti měli kde učit a měl je i kdo vzdělávat. Jak je 

patrné z hodnocení obou dětí, Terezy a Jiřího, děti s DS, 

jsou vzdělavatelné. Připravené nastoupit do praktické 

š koly, kde se nadále budou vzdělávat a připravovat na další 

život, zapojí se do tranzitních programů, které škola 

nabízí a získa j í tak možnost z aměstnání a své budoucí 

práce. 

72 



Diskuse 

Ve třídě s Jirkou bylo dalších pět žá ků, a to 

s poruchami učení, hyperaktivitou, poruchami chování. Jirka 

s nimi vycházel dobře, neubližoval jim ani oni j emu, spíše 

naopak třída si Jirku chránila a opatrovala. Jirka se 

zapojoval do všech činností s ostatními dětmi. Neprojevoval 

se ani nijak agresi vně, spíše naopak. Jirka někdy musel 

překonávat nechuť k učení, hlavně při hodinách češtiny, ale 

naopak při hodinách matematiky zase ožil, hodně ho bavili 

počítače, kde mohl v rámci programu "školáček" dokázat své 

zájmy. Pozornost při učení u těchto dětí, jak jsem měla 

možnost sledovat, j e tak dvě až tři vyučovací hodiny. 

Tereza byla ve třídě společně s deseti žáky, vycházela 

s nimi také ve lmi dobře. Tereza j e na tom s učením trošku 

lépe. Maminka s ní jezdí na setkání Na Hájenku, kde 

absolvuje týden o prázdninách, a zde probírají s dětmi 

grafomotoriku, muzikoterapii, logopedii, pohybovou výchovu. 

Společně navštěvují Klub rodičů a přátel dětí se zdravotním 

handicapem - Okénko. 

Terezčina maminka je předsedkyní tohoto sdružení. 

Terezka jezdí s matkou na různá sezení ohledně metody 

pomáhající učení do Mladé Boleslavi, a to metody FM . Je to 

metoda logického myšlení. 

Na Tereze bylo patrné, že s ní matka 

mimoškolní kluby, učí ji samostatnosti tak, 

navštěvuj e 

aby jednou 

mohla žít samostatně a mít zaměstnání. Na rozdíl od Jiřího, 

který neměl tol i k mimoškolních aktivit. 

Je velmi přínosné, když se postižení s OS již od dětství 

připravují na eventualitu samostatného života. Musí se 

naučit zařídí t si co nejvíce věcí samostatně. V několika 
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poslednich letech nastal v postoji k potřebám lidi s OS 

významný posun. Prosazuje se chráněné bydleni nebo domovy, 

kde bydli v menšich skupinách, současně je nutná i nabidka 

v dosahu tohoto bydleni, zaměstnáni a odpočinkové aktivity. 

V některých připadech jsou zřizovány tzv. domy na půl 

cesty, kde si lidé s mentálnim postiženim mohou před 

odchodem do chráněného společného bydleni nacvičit 

dovednost i , jako je vařeni, prani, nakupováni. Ve společné 

domácnosti bydli obvykle čtyři nebo pět lidi s mentálnim 

postiženim. Každý z nich má svůj vlastni pokoj a svůj 

osobni majetek. Přes týden j ezdi do práce, buď do 

normálniho zaměstnáni nebo do chráněné dilny. Domácnost 

maj i společnou. Těmto lidem je poskytována pomoc různého 

stupně, buď bydli s nimi a stará se a dohli ži na ně nebo 

vykonává pouze návštěvy do domácnosti. 

A proto j e velice důležité vzděláváni osob s Downovým 

syndromem. 
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Závěr 

Tato práce chtěla poukázat na možnosti vzdělávání dětí 

s Downovým syndromem. Vysvětlit pojem Downův syndrom, jeho 

etiologii, hlavní rysy 

syndromu. Poukázat na 

dalších let. 

a osobnost s postižením Downova 

prognózu těchto posti žených do 

Ve výzkumu, který j sem prováděla v Základní š kole 

praktické a speciální mateřské škole v Pardubicích, 

s postiženou dívkou a chlapcem, kteří zde byli integrováni 

se potvrdilo, že děti s Downovým syndromem jsou 

vzdělavatelné, budou pokračovat v dalším vzdělávání 

v Praktické škole Svítání v Pardubicích. Tato Základní 

škola a Praktická škola Svítání, je další z možností 

v Pardubickém kraji, umístění takto postižených dětí do 

Základní školy a následně do Praktické, kde už mají 

přípravu pro své budoucí povolání. 

Samozřejmě, že 

v rodičích obavy a 

nadšeni z toho , že 

nástup 

smíšené 

dítě 

dítěte 

pocity . 

vkročí 

do školy vyvolává 

Na j edné 

do nové 

straně jsou 

fáze života 

s příslibem nových zkušeností, na druhé straně maj í strach, 

že větší část výchovy budou muset přenechat někomu jinému. 

Vždy to vyžaduje spolupráci mezi pedagogy, rodiči 

a ostatními zúčastněnými v pracovním týmu, který se stará 

o postižené děti. 

Musíme si uvědomit, že každé dí tě s Downovým syndromem 

má různé vzdělávací potřeby a že tyto potřeby se čas od 

času mění. Proto se u každého dítěte vytváří Individuální 
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vzdělávací plán, a to na každé pololetí , na kterém 

spolupracují třídní učitel, ostatní vyučující, pedagogická 

asistentka, vychovatelka školní družiny, rodiče, odborný 

garant, ředitel školy. 

Lidé s Downovým syndromem se ve zdraví dožíva j í vysokého 

věku. Mnozí z nich dnes žijí do padesáti, šedesáti let. 

Kvalita jejich života se také změnila. Možnosti vzdělávání 

dospělých, odpočinkových aktivi t , zaměstnání a začlenění do 

společnosti j sou mnohem lepší. 

Integraci a naplněnému způsobu života v komunitách pro 

postižené se svou prací snaží přispí vat řada lidí a není 

pochyb, že vyhlídky do budoucna budou stále nadě j nější . 

Dnes existuj í komunity, kde mohou takto posti žení bydlet 

a žít samostatně, je to ovšem obtížné jak pro postižené tak 

pro rodiče. Smysl rodičovství však nespočívá v ce loživotní 

péči o syna nebo dceru, ale spíše v přípravě dítěte 

v dětském věku na co nejsamostatnější život v dospělosti. 

Rodiče by si měli uvědomit, že tu stále nebudou nebo je 

postihne onemocnění, zestárnou a nebudou se moc starat 

o dítě tak jako dříve. 

Lidé s Downovým syndromem obvykle rádi dělají tvoři vou 

práci v dílnách a těší je kontakt s ostatními 

spolupracovníky. Jejich postavení a sebejistota se většinou 

velice zvýší, když začnou dostávat pravidelnou výplatu. 

Doufám, že i Terezka s Jirkou si najdou zaměstnání 

a osamostatní se a budou žít kvalitní život podl e jejich 

přání. 
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Resumé 

Thi s work deal s wi th discovering the possibil i ties of 

education of children with Down's syndrome, its 

significance for further li fe of these children and if at 

all it is possible to educate them. 

Two children with Down's syndrome were observed, a boy 

and a girl, integrated in the Special school in Pardubice. 

I was finding out how the individual educational plan is 

drawn for thes e children, who is drawing it and how are the 

children coping with it. I was a lso concerned about their 

out-of-school activities, their coexistence with 

schoolmates. 

The aim of this work was to point out that it is 

possible to educate even children with such handicap. The 

education is purposeful and their integration useful. 
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Seznam použitých zkratek 

ADHR 

Čj 

DMO 

os 

FM 

Hv 

IVP 

M 

Př 

Pv 

RVP ZŠS 

Syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou 

Český jazyk 

Dětská mozková obrna 

Downův syndrom 

Feuersteinova metoda 

Hudební výchova 

Individuální vzdělávací plán 

Matematika 

Přírodověda 

Pracovní výchova 

Rámcový vzdělávací program pro vzdělávání 

žáků v základní škole speciální 

RVP ZV-LMP Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání žá ků 

s lehkým mentálním postižením 

SPC 

Tv 

Vl 

V v 

ZŠP 

ZŠS 

ŽK 

Speciální pedagogické centrum 

Tělesná výchova 

Vlastivěda 

Výtvarná výchova 

Základní škola praktická 

Základní škola speciální 

Žákovská knížka 
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~~cp•, ~ ~no.h~?.n}~nt pr.,,.t]7..eni;n "ic-~ "'·1_d.1n1i , r. ar;~tj~
mem·, ~ C ·~ZL!/m :.t .. k·,n:: ;n n.:~~..., ti· 7~k}:!'lt č i hluhokýHt 
rra.·nt,,!níni f>'>Sl;Žťll Úll. T~1 r.:o ;..~ k ~:un ,:; chl~dr'n na 
Hn:~;,h ~pa i.: ínfch ,,_· :d~·!.í.Jc :dt pu<t ch n;:\~:i'J <t<'j' )~~i 
mlt .. t !'h.dpUl:a.~·,h o1r~ati "~\.lÍ~ 

C:::\St DRUH.\ 

~PI C.IAI.Nf VZDf.J.AVÁNÍ 

51 
Z.k<d} .1 c1lc ~peciilního \ JÁdá,.íní 

Sp.:tia!•tl ·, .·.ddid:u s.: .· ' >k.)- tuj.: ::a!.:lll:, u ~.!c · 
l) .:h h) iy sp,.,i,íin; ,,d.!l.n J.:í pntid•y t) i.~tcn} n.l ~á-

1-:;>d~ ~~ c•-ifl~e r~dJ._g·-g·ci,d•"· !'npř f!~:'d~ r.s' chol~ 
;~u:!\~~lv .,. ·5 ~~tu:.o! ~.t,1 1,h .. yat ~J.lČlt•nl,, .. J'" 7.4í. t :.zt·,lJffi J 
.i j~Jich •V<.'l.:h 2 7 ' \ .:;ínrw ic d;.t.odc:n k z.t i'.l:- t::l\1 :.\ i ku 
d.-. rc:>in.~.• ~p .·c:.t hilito ~ :•di!t:• iai. ~rcc:Jlní •7.dH,,,tn; 
• . .: po•k~.ťo1jc i :l.:kf.1m 7.lLl.-,•n:"·m <io'4;<ll 7Hzenúh př: 
iJ~.,b.:..f.:h ;~ti ~:-t:'ru .. h ;•.r. \ \ Vlwn •Jsl,!-.tli 'fcb, \) 
,l och1 ~ rme '.e-cho,}"). -

p 
Form) ~pcci.ílního \J.děl.i\ání i..íl.u se 7tk.no!ním 

po\tižmím 

(l J Sp•'• i.ílní \ nlt:·i.h ,1•11 .:.,íJ,J "e :.-.Ůr•H • mí111 1'''
~ i?.:,tím5

) je ;>.c~ji~~ > .1ao 
.1) Ít"fmnu indi>idu.dru in~.:~~r,;,.·•·, 

1
} Vyhli1~ k !:~ 72/10,5 ~b .. , fl rr,, lq tr·'4,·;~41~· pn;: ,Ádeftlt!~lch .chJi.&.:+. \'.: ~·!-:nl :kh ... ~ kr.'.Jt.Av,·h pnr-..·J~rl:~t\,~.~~ z.,nz~:nldt. 
~ ~ 2 od<.t. 2 p('l1Jl, ~} Z.::kc.:·~ ~. 5f.3/2'!H ~b., n !oeohtťlr.!.:>.) ·!r pr~cn'.•li. tch ;, o :>'m~n:: n~k1,~C}\:h l'.,a ... ..,u. 

S 16 odst. 'J >hni .J;Lho ?.:ík' ''~~ · 

·': S 16 <'<du. ~ ~ko! -.!:.éhn :; ;l1-;ona. 
•) z~lr.cn i:. 10'1!1~2 Sl>., o \·fkorru Ú~<.l'.''l l ' I'Ý"""i nc!·o oó:~nné \')CÍ!O\y ~~ !t:~h .. ,'ú H tl>'<•l.dl ~. o pnr .. "t'a~ivnt'! 

')~Ůlo,·né t•F.ll H! ~~.('1-.kých 7 . .;fi.U.lht;h ;1 o r:ni'ně d·~~~h ::o.1komit ·,e :-:1čll: n.ile~n_J \_.;(t ,a-.o! hn •.ou.du u-t~t'ei nem:1LO pnd 
~. 47612:):)4 :.01;>. ·ll'iknn .· i:. ~6J,·.Z~J-t ~b. 

~ S 16 od~;.. 2 &l,.r.í~kéh!> ; ď.oo , 
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b) J~·wwu sk't1pÍ1l•lve intet;.I'.LC.,, 
-:) 'L: .~1 .. ,.,h: sarrH.~qr;, t n.! ~·~fiz~tl~ pru L/ky hL' , .. Jr(l\:ot

IIÍ!ll posúi.::nm: (d.i:ll." j..-11 .. ~~~.!i:i3 Jm' ~k,...h"J, ncbn 
d) J..omhin,!l::'fc>rťm U• cdti~" d1 r! od p!•,m,•n~ a\ .t~~ c). 

(2) lfldi id>J.tlrr.' iuter.r.u-:i ~ ... ,-o;~l!lml v:.;déli' ~n\· 
~ .... i k .t . 

.1) ' < i!~:lli: šlwlť, ru:hu 
h) \ i~rr-.tdťch hoom'ch :r,, ).,;miho zh ·td o: "".: ~;lť
d;í lwť šků!-.: lll ~cth! 'p•·" ~ . .ik~· ;,; jinym druh.:m ;,.J~~' · 
\ o~., ího I" l ~ti '~em. 

~3) Sk'l;:·i1lf"~ou intcfi!·'·.;í s..: m?llm{ HdČ'I:.\ ;\n[ 
~~l..a 'c rHd•\ nJdťJ,.,, nťb<> srudij!l! •'surin~ 7..I:i.xn"; 
ptd i.ák\' !fo.: ?.ruJ.vowí'"I•. P•'~•ii,•ruill.' ~;;. • ...; ~~o!.: nd 10 
\'C ~f>eCi!.\llli' skole ur&!lli p r,) :l.ik} s jinrn druh.:m 
.,..dr.w~~nrho po~r: . .::t( . 

(-i) Z.d.t -..: :r.dr.~'nm!m rc>~ii:f.l'nínr ~~ pr,·dn~ ~~~nl' 
\7dc-l.á\ot forrnc>ol ;,,JjyiJualnl int..'g:.tl:c v . c:<.n~ i;.ul,•, 
pl•_:..ud r od;'•" ídá jdw po:id.tá!n .\ mol:1..,_..,,..m a pr J · 
mmk.;:n .1 ITh)Z!l<IS~cm ikok 

§4 
Skol) pii t.dr,notnitk)ch z.lřveních 

(1) V m:~tcř~i • .: " ,,,i1.l;t.da.i ,koJ •. pr; :>dl.l\LJt;,;c
kc!lll Z.lrlUIIÍ S.C mPnO'I). \.t.di:HV.lt 7,i . .:i 5o.: :.tJ lH>f•l;tn 
r. \\t,b,·n{nl lh!-h.Lt ;\4ici dinuhudl~h ~ nc- moctu' U!'~asr~·n{ 
'-' <•;tUto l".d u \ muid.ém Xóli'lU ru, !K4ud \•.·,, j.:jich J'.d:.l · 
\O~ih sr.•~ umo.'a..Ik. 7 .úb.dn( ~knl} m<'hť)u 1ltl'. h h '

\ ~.t !'•>dle S\ ~.:h utn;i.n("~t l indi\ ld\l..tln, knu:. ulv.ce \I! 
,§-"• i ..:t.:n•~ r.z.d~i,l.\ ~.:i~h ph:dmcto:d! .i ;:,;!.un: Si~cdn!ch 
škol u,ljistěll~'m ., ! ' tmt.O zdra~, l)tníct ~m i:,t ~ <~.ol' ni. 

{2) K n!'n.cní d,, ~k<'l~ pi\ ~dt .r.\•l:nic~~:.,, .f.a( {

zcr.í M' v vz.-tdui'-' dnpm uct'ltÍ (\~t.'ih~i r.;ího [,•í>.1í .~a sn'.l -
hl ... u .l.k. • rul.'hÓ ~ .• í.\:upcc: ~.D-• .t. k_,...;.;.. h ;.1 (;tl}Ulit .tci n '
oly i.ll;a utčuj,· řt:di t.:i ~lwi) ov dl')hvdé s vt\'fhlia.fni 
l.il .. tl'cnl . • . 

§5 
T) p) speci.l1níc:h ikol 

Typ) ~red.í.lru.:h ~knl pm účel'! _;.:j ich N' :učo-
' Sni"') jsou; ' 

. t} m;u,..:isl:..t ~kd:t rro :~:~!V>v!! ť(\~rii~n..·l ;-:11d~v:b< 
sko .. \ pro :7.. .. k .. ~._. .Pnstl i'c~~ • .;:redtll ~m.•a ptv z'(a · 
kO\ t: p••stÚ,clll' •.~tr •. ·dm oůh rO.: u.:•li~tl~ ''N 7r, -
kO\ č p••sta~.cnc.. •J<:i !"·~·li u..:.lli~t.i~ t_Uu Zl:::lt,•\é , .... 
.~ ih·né, J>l·.tkrk!o..i ~A.nl..t pw z.r:l..o\ i! P•·'SI ih'll< ., 
l(}'m<ti ziu n pm :.:r.lJ.(h'C jlt-...;i ;i;~n.:·, S!iL-dní M
bnnu ~lml.1 pro :r ro~kt'" é Jl•1~ i ;.~cné), kon;:.:r;J t ť' ; 
yrt, z:r.t~\ ~ pnsŮŽ\!aČ, 

b) mnd~J..., ~kol.1 pr0 ~huho\č pcx.ti:>c:1C, :; Jkl.id.1í 

;.) S 7 odn. 3 skolsl< éhn z''-...,.1; 
~~ § to il~"l~Jto z~ !wn1 . 

\ lwi,l J'rf> slucítn• ~ po"~\ i~ C-•lt:, S:tt.'d:JÍ ~J.nJ,t ~> f(l 
~luc!io\·~ ,.ootih41..; (~t i cdní .ldhornc učilí~té !'fl" 
~iUC~?\~ ;()~-jL,~ ne, -~Íl? rJ.ki UCdÍ~r.j pro sJu~,hNc 
j'flqu: L' !1C, }H,J.i..f.ldtl ~.J,f•!J. pm sluchV'. ,< p0'>111~C11~, 
V.l ;r;n;uium f> l<l ~ .lllchm ť p..-r:íih•lh;, s•.i.:d.tt• oJ-

II"II:Í f •1•Ll pro sladl•· t ,"-.~~i; . .:nc}, 
cl r;. :.:řs li..í ~l.. :.~ p!ú h 1·.1Ch~kv•·, u kl.:dru šl.ť''J 

i'f •' hluchu~t~tp~, 

J) nt~:.:i !.Ll ~l.\··!.1 i'' '' t.:lo:~ai; ,,n~í.l:t .-~.:é, I'.H.l .. dni 
;.L.la pl el lck,ll.:'! ~IM i .•.:n.i, sif.:.lní slu,la Pf•l l.<i
:~~ ilC i'~O~t; :F"·nt: (~nh.· J,,;: i1dht•rth; ~\:-!lišrť p!" t~
léqili~ f'f>~ I:Í~\.' I hi, 0dhomť U.:iJ ii:;ú 1•r0 tek~Ht.' pťl~li
?.ť tb\ pntk.~lcl.;.t ~-l:.:.o•.~ pn1 rt:lct .• lě pústi7.cru:, g\ n ... 
?;i7-~unt P".l : ':j~~~!;~)Í! ~? ...... ~·~ .. i!cn,-, fliředn{ L)dhnl'Url 
!i l u •h pr" td e:mc posu~:,·n.:i, 

c) • ;atct<-~;( \l,n:. J .~npcchd;~, .> .. \i,!~4ní t;koh logv 
f'--dick.<, 

O nt.J.tehlw~ ;J .• ,ll.\. s ~ •(c i.ilní, =~ .il.iJ.d>~ í. ~kol.t pt .:k(ici .. (, 
:d~J.1dtú ;;ko!.. ~r'"ci;•Jní, odh •!il~ u'!Hště, pr:•.k
~i~~.t ~~ .. ,~;t, 

);) ;;:. ;iJ.t,Jm' ~ l\rok pr,• i .iÁ:\ ·'•! Sj•o:t'Hickymi p~tu
dL;n.IÍ :1\;l:a i, ;;o .. ti{!.td.tli ~lo!.; pto ;.. k ) ne ~j><.'C ific
l.y(rt.i pntucla.;m) cl!>W..ÍJÚ, 

h) m .•. h:h.i.a ;;J.:,Ja pti 2.dr . .v .. ínicl..Jm z.ti iU Jl{, -.í
lJ::.duí št <)iJ pi; .~d:.~"''4l!ckcm nřiu.u .• :;c:l..wdní 
~lu)l.i ~í' •'Ci a lní í•ri ;•dr \Nnid.,~m :>..ií i.-:.:.1:. 

~ (, 

lndi\ idu..ílni \ r.&l.hJd pl.in 

~ll I r1dh ;du.lluh 7dt;b\ .tCi j i~.,Jťj se ~WlN ,· ' ptl
i· ,&d~ t'~'r_j~t,~ .;'i~dc\ ?. lJn t'1:'n iJtdi ~.idu ,·Jn~ i n~~·r,ro·-.. ,\
n.: h-.~ }.íl\.J,, ,l ,i!...l s hluh,.k}:m rnťm.iini:n pt'~>~;..:nim, 
i~ i ~p,tdn~ t:!~J pzn i,;-~J. ~t .,k.upinr'H ~ i atl'3hJ\ .'uého .o~ho 
;r. s o ;~ .{k.t 4;jlť'Li~ !n~ ~kl"j·'· 

t2! l:td:-.i du,tl,lZ tzd.:J.hJ(Í r !.m \ ~ ·~hj~.{ :·'c ~'wl
nih-~ _, ;~.!i .t~t..'"lh': pt,'-•Wa in,? pi ,·~!u,aé ~k<.~lr, ,..-.. ( 'l~: -u 
,.p.;;culnc pt:d.:~~ur,.;;cr:dl, l \ ·'"eiH'II!, l'"Pl'ljMdo: i?~} chv
lo~id-.ého \} ~ ... rření ~1\.d .. 1..5 n; por;tdcn~l •. i' m r J.ri< . .:ní m, 
rť'!)Í'l.í ' tde OI·.PI'I'U,t:':l; )ť[;huuilahn !7-l.l!.ric~'ho ~~. 
.- o.~i .: pru Ůfl! ;t doro;t achu od XJnreho lek~ i t: n•,ho 
daiiil1<1 oJhr·.roil..l, , \ y j;idi',•ní •:.ikumu.iho :l.•\.~1-Upc.: 
i:t.l..\ m+•v :ti~!;!tih• .. ;>.i!.;.J.. J•J í'.hd~:nym d,·l. ttmt•r.tc.m 
,'W ?.,,j:i:~~aí "i~·xi.ťi•ttch ';;dd:i >acich ~nd} i.Jkl . 

(3) Indi~ídu.:]n í ,-.,;&!.i. .w.· !'iia i.: snuč;isti dolul· 
m·~ m .lr:t.' 7:Ji..t. 

( ~·J Individ11.Uní' \ l'.děJá, ~c• j}!.i•l t' bo;dh!.l jo:: 
~) ú<.L!e , ~ r~''':hu! '.•l7$,ili ~, prúl ··~·l~u :t "'')~~••hu .P"

skn.,,,,n, tadJ\ld;Já.b. 'PCC!<\111..: roed;tf,O"!d..J 
ao:h .; P~> chnlo;.;!cko: :;> é~c ?),,.,; ' ~c\<lé 7du'f:d
n~.~l,·, 
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h) lidJ:e c <;~li \zd~!.i..í.lli f.-:íl\..1, C.t~IJH; a ob!...t!JLI'ic 
I'OZ ~Jit'!Ú. u či~ .1, \ čc' 11.! f-iipaclu.!ho prodlouh •n.i 
d(!k\ ~ti.:dniho .ucho.., y~iiiho udl:.om.!lw ndí·~-

. ť 1• .J • 1 • " • • d' 
\,,~l., " 'iltt ''-l)~'U._l t;•Jif~?CA,\ ť~l J'(JSl'U ~:rJ., í~pu~·H~ 'I~! ot-
'< "''t' a pln.:;u u ko u, zr•u~··b hvdnvCo.'lll, upi.\V U 
1....•-·;titl•. ?.l"- · ČtL"\.' 11\. ~h :.-:.kť'U~\!k, m ,!:ur~lnich 
t.k<•u.::cL nchn ;tb~t,ÍUfo ll o'!., 

c) \ yi.1dicní vD:icb\ dt•H1h1• p.-d;:!'·'1~;dc~ho l)w:o-,
ntl~1 net'tO'"d.t ~;,~ Ó~ub>' prK.I ií~~~C1 ,.c n .. , r1,u.i ~ -= ,,\ ... 
L"m .t k ji H'Z. ah; u ž.~~.l ~.ř,·Jní ~k .. •h s.: :.ludv •
vým pt'\::ih•H:'m a ~f.;Jd,· Jlt:!. 'yii~ í odhf!:a.? \l•t'h ~~ 
t;Juc ih~; ym. p"Sti?'-:n1n1 .. "-\' .u~'-"~~ ('t . ~ř :h!l'.~"~· .nr
;v.hymych dumoCmch:ycll "> iU7 . .; !:'> 'l JC:Il"h f•V'.,Ul ), 
pi·•jM<ilt.! J.>l~í upr .. \:• vr~o;~.nit:xe .,.~.J.~l.i ,.::ru , 

d) Sl!< n.~m ktJm!"'-'! l?;.t~njch .• .:.:h:bi!i:,!fa:d~ .t u.: .:;:,n:ch 
pr.;n•Jccl., ~fk·" :.wtJt n u.!d'luc .\ ilidakuckych ma
~.eri.íJ ,J n~~~h'-'Til'\· , .. h ptl.) \'ť ~~u ;ř.; J. ka a~· ho pj· ''"' kv
n.•JI: t'ií•b(ň~'ch ~1.:•)\lqt'l{. 

e} jn c:h"'' i~.S .uěclll p~ců~r>t;icl....:11o i (.il:O•Ill1..:. s!~()l
d.··~,.., pnt .tdntsht!hn ~hZ>!J.'I_Í, se f.:r•· yn1. buJ .: 
Skol:l )Jfh..,!Up; ;t.;(i•.'J.t r~t ~r :J.j',~ťl \án~ ape"C!l..n,.:lt 
\?di·!~-. .&d l h puth ·h :"ll.!~t, 

f) n í , rh pimJdnéhr.o ~nf;~a~· ptlétu :>. ·k.J ~e :f•d~ 
b\::b:c sh•l), kd.: S.: S;,ik '•'?.dáívl, 

t,;) p~cdJH-l.bwn~u pr'til.'hu ~13\~: ;l!ru' . fi,l;oí. t liJtl:lf'nw 
•tn•dl.u o1d •. ,mec ;,•ro~ l redi•u su.~<u!ln tN;j'\...:lu 
P?S~f.t)'. ;titÝé pN1!e ~'~;il;rn{ho p l ,mh,. ?icd
P'\U''}, 

h) ?-Í'. Í:l > :.pcci.ila i: pedaf,oe;:;:k;\lh. rc,pi;p-.tdt- r~>. 
dwln~; :ct..• , h '>\.k:: !.:m. 

(5) lad: vidu/lni ·v7.do'Í ,1 •,.>u p i.~a j~.: \'\ í•tJ.co'dn 
~r.tddla ph:d u.~·,•tupfm ~· 'k .t dn ;lt~tth, n li!~ :"li"JCjt 
·!;;1}, 1 n:t-s.c pn n~~! U•.>u )< ,:1.-t do ~J.."iY ncf"1 p•·· :-jištc~d 
peci:l !m~ h \ ; dt'I.& •. J.Čidt J'Oticb ;!.íb. Ina· ;du~l!b 
-;!d1.J i.,_;uí pl.m m tiic h}·c d..•pl run~·n .1. u;ll'.'l• ú ' • . H 
f" uht:hu c~ l.:hn !kvln iho h·k ~t puJ:c pnt rd )r. 

(6} Z :>pu oodni indi~ id·J;ůuihv •:;rll:ioi x :l••l 
)!,tnu nJpo.-id~ h:ditd ib•l). I11dh•lduí!ní .-~~l.h ..te< 
)!:in s'' " J'p::loou' i\<! spolupc.\.CÍ se ~kol kym ;'Jti!J · 
L.·n·~·i m za.b'rc:nim ~ ;,r.,1kDDil)'' n :.dlllupcun :.U!w n!!ho 
:let:ihřm ~:Jk~m. 

(7) Ro."d ir~l ~Jr..t,ly 'l\'7l\~ 'l'd ~ i.ndi.Ithl.lln{m -..d~ lá
Jdm pltn•·m ;r.,lk,.;ht.:hu ;r.(~t'JfXi,' i .íl~l twho zl.:.:i!t'hn 

~.ljl:cl, lttel ~ lUtV sh.tr~čnn~t po~ rdi 'I\} ffi pn&if ;~L';'I 

( i{) Sk.>isk..: porad;;M ké :u!1uní !>).:duj ~:! d, .J,rl t 
··:>C-ub \ hndnocujc dr>dlindnípn\;up··) a vp,t:i c~iÍ Si:t· 
•~w1ýdt ~ indi i~a-!lniu l ': zdl!! .{~ .1CÍ'll yl.~ ·•u :.1. (X'~k;M 
Uj l! 7.t!~O\'<, ik.-.!e 17.\~>flllt' ll!U •: ;, ,ttl.J"H:1 ž.d....l ~) O!'t.dt ~l~ 

sl>e·a i odr~~'t'J. V pi '"'Jdé ncdfld l':i.n·,,iaf ~: .mov'"'l't}· ch 
op.d en! IJlf('rmuje ,1 t.Cm ~i..u•.: én<'•;u l.:d iu.•!c ~J...c,ly. 

(9) U~IM0 .'._.11:l Hd~~J< .:: ii 6 ;.l 7 Sč " ::,\hU)l. fl.! 
z.mé:T) , i udi, idu.ilnim ... ,.d , :;f·, ..,c{~ pl.i r>.~ d .,doh nc. 

s 7 
.\~i•t.;:nt p;:J::.go:..;a 

1 1) Hi J. nín•i .: inno·t:mi .\Si.!.r.cn ta pcd.!ti•~:.\.:'1 j~t·ů 
pomoc i.t l.ům pi"í tl'i :•p1hnl •.::~1: ~c ~ko~uúnu l'J'O\rJ•cdJ; 
pumnc peti.t~o,;ic :..i :n prJ..:.w oikum il.C\Iy ri·, \f
~a:lt•~.,nJ J \í.d( Lh· :.tc~" t.'innnsti, p._~ , noL: pi; komunik~ ~ 
~i! i..:Jí. .. y, rři or,;x» hJprici r. t~ ~~íK.-~ n!J~.·nh z2~~upci t•íků 
;t ! .. il <Unlii.H.I, ze l.t.: :..i ž.ít P•'l<:lt.uJ. 

C) 1).dv~t" snuh!.v; s.: 7.i íu!lim f .. whc" ;~.~ ;~wl!.t 
pcJ;.);•')l;.l C'! ..ahui.: :tá?•.~' ;; l! tdio pr \ ;tid .. ť ,,,,.!h, 
k:.;:rli ., \·i..r>~l;h.i O:iun.; s, ;.kt·lv, p• .č.:t ž:íl.ú a rllJ cdi.:c:l', 
poi:ct ~.H."U ~.- ~['t'ÚJl uími \ ~;xw:,;tc{;ni pntld };:mi, do
u7.~n&i w de!.;n{ ;!5i~ l f.<]\.! ;xd:·v··'~:o~.., r•c~r,okl!~.tl\0~ 
\'y': p!.u~ ni~bl) m::rlJ , :·:dií~ ~l(ltl,ě:n rc;m.:~ ~u-:n! 
fut!l •. .:..: .m~•"Hot l"'~ ·.lf;t:.l~l, c.,;e, .... ,~r)'C!l .:hc:e r~.Jno:l 
~1_ .. ~-.!..,. zi'f7 ~·;) fu1 ~~·' { lUtkc~ c.! ;• :i.t.~!c d~ • !~.: t,,tu. , tl tl,i~ht 
pr.too ,i\1st .. 'fl:a y'-'J~ F.• · f:-\. 

p 
Otg.1:1iz.ate ~peci.ilmho w.dd.hiní 

_\ll F.-.~ l .t J. •~b · .. ih. ~p~Li .t in íl !" \nič]~,":,,í i:th.t 
a m;t.t podr:·Jr:t}Ch op.u :--.·n; se <.t.llu \, podl.: t'O~~;, hu 
~pcc;.i !n!ch ·• ;.:d.;j,: •.• h' ch porťd• ;Ukt . 

il} ~"i~~ci.ťln ·l \ ~.dt:Lh t!t.u ..l , .,.dp:.t~ :t .. t •-<r 1 1 .~ti ~ru dt"'
pt» U~"~~· :o..~, j c;k\' n~ ftor .. :J..:n~kvm z~li .; "..cnim Z2t.e1.,pC
čuje {: },"! ~ \ C ''·!'\\;~up;.,ci St! ~~of!,t}~ >n pn r:~ d..~n~.~. ym Í".O:

){..~;en.~in. 

(3} Ve ,; id..: m.u t>h k.: ~ku l, '.m:.•v..'1tnč .:lí~cne 
!11'0 dhi 'll! 71Ů:.\ • ~ .• t ·:n P'~s•i7cn.m !C rť'?.~..tlt ... ~t!k } 
; •ifd ,ně(u S!)él:i .~Jn~ r cd .. gt•~ic ké p..•f.: Ul i·, ý'i.e 3 :u'diny 
dcnnř-. 

(-f) Z..ici 'll! 7(h~\Ot •llm ""f'\ ~::i~t·~;i ru, kt•f í sC\:rdc
li ljf \ :w!,l<!dru s!~r>.k !ldJo thdč :r:.:khdní lik<l .) wno
su ne U!t en.! p:c" t~ ·;o z,;J~>• mohou mi't o,, pr. !l Ím 
~tupni fll!jvy&.;: ·s' .'-ůi:o·.· .~.· ;.;n hoo>n , do;>t~l.·dnilr: 'y
ui:v. 3u/ .1 5 HUi:V'> .Juch 1hl<lin' oJrd ci:Lúm \'.:.to!O
., ilU; na dmh~=m ~hlpti no.·)\y~.~ 6 ; }.Ui:v· .1cíd1 W in 
' d,i,)i>lcJrum, yu~"' óiHí J 6 , > m'<I\J.~ích ;11-d;u ·• od
pnlednl·tt'l "") ~Čo". ~i o~. 

(5) Y~.: rtíd.:d1, "ddčlcnírh a ~~ udijních ~1-.uj:in .kh 
;-. i'i7.elJ\: ťh rro ziily ~e :~dJ 1'> LitdÍ I!: p()!;!Ši.enbn mohou 
h,'t :~. o~~.u\ťn i ~ :!ci ~ ; v1i::c w\·iulú. 

'; $ f.: odst. 3 z~k<"~ ,·-~ 155-!l~á ~., o Z•t~::.()·;c . ,~ ;. ~ ; .. o zm•~n~, d;H:.:a z ~~[~r\tlů. 

·;,t VyhL:A';.·' č. 65~1:)~5 -,n. ., l\l·! t'OU -~.~ ~ ::a ~""' l l~cnéní !-. J.ili\!t)';. .. hnonn .... ti .. ~ u, uku· ~r:c,_e rn.7 hcwine i.ro il' : ~ch .u:.no'lltt:li, !I!Unodrv 
't:f~.;.ro.,u pro i ~~dltot! : ."·.: !~ ..t_i ~~i no:~~r;,-~- \1 i,.=1. me1: u· .. ;:.6 :.;l!t:1i 1. jt~d~uu~.~ i ,.,;knnu .• ul .. ·2· .. trlr p.ro V)Í'OČtt :.nin~ -.n;!.,{ 
\Ítc'''=* ~:·AJsb.rr ... h cu.:.r:n!tO'.-U a 7 ~ ;.td)· l''() :;:t }~~:u·~ .. :--3! ~.k >~h lt-r • rm: r.t\~u (v)'hl-.<tk:. u k~ -:.j'lk}\ 04.'! ~n;-;é ·d:··~. tt;. 
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(6) v.~ rfuJ.ich, ,...JMJcnidt .t mtJi.iuidt sk~milli<·h 
urtl!uj'dt pro i..ll..' \ <i:lil..Y,m z.L.t\IMtťm p; "1\f:t.,·rt.sn 
tuOhO'.J ;o:Jl,•ttl<l'I!OV.Lt \'.'(ll(» !l{• \ ·Zdi:·!JV.tcl éllltlCSť 
s.:oubi'·žnl: 3 ih~da~'Pt.fC:.í i'; aco.•;tFci, "l 1ů.:h~. 1 i•· .t~stc11t 
1:"·:d.!(;•Jr.··· 

(7) v.~ wtl..l(h, ndd.::lcn{cÍt:l 'lud!jnú;h ~lr.ur>einich.. 
'e ÍHt·-rwh ~.: \ J'di'! .. iv.i ;.tk ~r. ,.dr.t\t)iním í'"'q;;ením, 
mů:!e ~C' ~nuh!.t~cm n:di1ck ~knl.y .t ~.íknaťtť•l•) ?.J· 

'iH.l~ -~L! Z.,ik.t ne~lt\ z1'-"'t11thn J .• h .. ." t•usnt.tr . ..-h n bnt JC.. Í ~ .. 
t"·nt, tt:.~t\' ne ní 7am~ ... -{ff.lattCt ·n t U~t·\ fůdt č t ~l.i"'t-n, kh·t.i 
l ..".:,:ft;,,,; i:antv~.-. ,j",· ~]y. · 

(lil Ve \}' h•<Lnych L-dmO::·to:cl• ~;; ;ř...íc i se ocdtJ\••t · 
n.m (ID!Itizc•U:•n \ r.inl'.:t ~•úh •noJ.Jl(H1•' :av·h~u w..t.!
!:.,J~ ~i'O! ,•cnt! s t~~:.!!llÍnli ~)I.,, šk .. ly J h~t. Hp•.j<.:lli do 
~ ~t.~h ( !UIH1\fÍ !:ke •:~· \ Ju, l: mi: nu \1 ~·a\;ut.Ít1·Í. 

(<.1} Pro C.'<~OiH 'I i.éi.:la :n mc:nt.Jlnurt :·o~ti.;;cnún, 
~ú:e vJd..m! ru:br) .LU;Íqrncin, Mtt'é :W:<'ú:l-dh- ; .íkl.td~· 
\ td~l.íní, 1n;l;;c ~:.lldJdlti !.:..nt -1 r.r.:ci.tln 1 ut ~.:rů7o•. ,tt 
kllJ"~ k jejich ó!iskání. 

( i'JJ Pm a>i '! r.r~ :l 1u , clél.hin.í dč~i ~ rč ;•.k· m 
m~·mál;.úm rtoJr,lÍi..c,lún, vín: 'llóld.Lmi nchn .t\Jfi\nl!':n 
bc :thdir f•Í.Í;•·~~·uy !IHIJII:Ú 7..ihl-ulni ~;_,,Jy ~!>1!'-'i..ihú. 

~9 
Z1ř.1Zo\.íní i4ku ~~ 1dr.notním po~tl:iením 

du ~ecblniho 'zděl.i >.i ní 
(!) ZntJi:cm hil...\ •;.: 7.dra.·l')tntm i'••sm\:nfm Jo 

n&.1 ·ni fmr11y ~p ... d.ilnM•:I •. ~dťl.n.Í!lÍ pvil!.: ;,~3 !'Hn.i.fí 
ř.•dítd ,i.kok . . h.l ,..~iki,ui~· do!Xt!ll~o!liÍ .~;.,,.),k..:hu p•>Y.t· 
~ft·rt~kt' ll tl .i' .. lf.ií"CH ~ a. .~ttUn f ~·,-.J J.! .• tk~Hli11!;1 ~ t ~~~ ~o~;!tlpC~ í:.í.ka_ 
nd.>n 1 !t.·t~ÍtElht .:~ik.t. .. 

t.:!:) ZJi . .t#'"CuÍ ;j~ 4l ~~ ~.d'i.t'; tl~llÍťu P'J':l~il'l'lJÚn d, .• 
n.·ka:rt! bnny ~ !'lť:Ci.íl:t:1J() ,,..JéJi,.iaí p0dl~ ~ 3 :n.~.:: 
t~řcdchJ,.~·( JL.gnn•.tícký iJob\': whot" },,k;, u; ~kde, 
do niJ: •n.l h~' t 1.ab.:~en, a to ' ddce ~ aí. 6 m.:~, ·:~u. 

t31 Dojdt-li k "-",:n.:unll\! za1C:ni: '!'ec;.Lln,ch \l. dč
l.rí-.Acich 1--o~i"{! .t.t:.m '~"· :t.JLt\( !~.n.itlt ,...,.,(:d~:L•funa, .l=třJ ... 
/('!Ú(ot!mtu t.ákodó tcl:im:~ sr n:í:tlrul:itn:tdl!l.t\olill pic· 
,:).-,.,;.rná i; !wl~I..~ pt'UJ,•JJ~k.~ :; .l~ ;;. ,,.,a{ ,1 phpadn~ lM· 

't ltnr.• ÚfJI .J\ u ;·.,,ht'~" h··íima. V tlhf:',\Ji! uid .t1P1Í Je, 
;;:.,~ho \ .•. d.-:.t..• . .:.ihn ;ttvJ1:UUi.l 70\i.tJ! :editCI ,.:....:Jv .í:.i::.a 
ťlo wéHika, kt•:n! "odptt\ íd:i dv~;t,:o!llýln 7naf,"..h' IIJ 
.t do\ .,.hlí~:cm ;l...ik& 

~4) p,,J.aJ <cditd f.>{~;~~~- '.Í<i•ly ndm !.ili1d Sj•t· 

d.i!ni ~koh IIC7ilt.tdi :.::tkl se ~: Jr.o.•.o:-t;lfcn r•N<tÍ/ cnim, 
k!~tf ml tl"'' ::~rw~: ;r!nii si•~!,•í d.11!h.i.rl..u; do u~),u·n: 
7 fc.,·,·m ~i t•ci.ilniho \ :t.d~·l.h .i!lÍ pcdle ~ 3, l':r;noimí iUV> 
dtu~čn<"Kt ;\ikonnéflla 7.t~·upc) .1 ~~k.t. c;~ 7dL1\ fi!tJiJn 

pd·-.ti~.~,.nint. lu4sj.,k~.:::nu iiad.u J t•h ... ~, 
tl'ht!)i I" .I•.• ~ . 

§tJ 
P•l('t)' :í:.iku 

(ll "i!id.t, nd,ll'lt~ ll: a ';t c~dij rli ~ltup!ua L.l:Íh' liÍ !'"'' 
i.1J.., s.: zdt.n.;tn•m :"' "d;.crllm .t li'ída \c hl.vl.· 1•rj 
;- dr:.~nl •lid,,•m .' .ti;tťní m.( nc·Í!llc'llc C. .t n,.;,;c. ~ 
H .t . .\1-.u s ;•1 il& !~d•t'ili>lll !. n ' Íu\ a -~,lťCiá1·,Jint HJ\.f.iu
t.Ínl IM:rd; ;ím i.il.u. •fí ;.ta, t.Jd.:J,.,j,· •• scadijm' •J,u!•Í:u 
:t.i~~~ .... ·n .1 pi'' ij!.~ s rč:.".k.~rn .~.d cl~' ~.. t ~ld tl jX..tt,ti ~ t.tn.rn n&ci. 
n <1 ménč -1 .t ll• j~ ;cc t. .i .u. u. 

(~_I K J.•;!l!n>;n.í pučtu ;,,ika \..:tild~ rxldd\'llÍ ;o "--u
dihu· ~kuJ>int: ~;r,>n<hC•tchn' t do;lJ\CÍ í :w1h,,u t }tu.;. 
1alJdt~ ~.íut•;;;1 ;;l .. !ildh' í .ika nd~~"> 7áh11m.ihn .,.i
•.ru:'lce :;::ák,t 7af.v .• ·ni i :7.1.-i ha 2'.d: .t\v:n :i••• tll"; . ;thř.t•nh 
J~Jh.h p(~: ,-t n(.-pít}~i!tn~.. 25 ~ ;r nej~. i. ~~Jh~, pnC:.U 7Jku \ 1· 

ti·:"d<, ,.JJ.: t.:,ú •Jd'lťl .... loJdíia• >!..u;: i~ t•• . .Jk olb~.n.:.: i. 

l)) ŘcJit~·i ~:.oi!o' llr.Ji.·~ tl~!l i. <i' 1J~, uddl'kaí ;L ~I.U
diiní sl.upínv n.t 'l].up i•i)i' ' sou!.tdu ~o.: tlwlním ~ 'dL-!i
v.tcitn :lrogt.mwm, ?''ťbg•lgil:k~:m;, h)'gÍt'niock} ••ti, chn
•ti'Jroi<:k-m&í a I'TO~"T<l' "mi p • .Jm:nlc.mi''J, po:' .. ~
d.t' 1.\· ~;o i •L':.-";1t'~ll<l<t :~~U a •'l<'ll! .UIU j<:"ikh 7W .L\{ 
;~. dÚr ,>kiL'r.·m 'r:.:dme!u. · 

(4) \<o.: t í'rtÍO: hd.u~: :,,llJ.tdni n~bo stt.·c:bu' sJ..nly. 
' ,xJ.I r:!.:ni !:..::hu! J .. ,r.ur• o~: .• ~,~ .1 \.: ~tud!jní ~i-':lpi,tč 
h&.ac \ ·~·;i udJwr rte llkoh 1::.: s tm iJ.:J.ta:í'm k ru•'-5Jih1 
"Jl l!dtí~ : Í ich, ~~-d<:J.[,.l~·:c:ť ! ,_:\i,( ;~ku i:1dn\Jua!:tc in
~q;w• J l 1'1.L'i•-.';; o: 5 /.tk~ ~ 7dťJ\Nl\Úil ro<>ti;.ení n. 

(5) Pii udhm c1ťm '· •·..: itu ,c o;tt~dn:' .... ~c<ie ~am()· 
'' .1\ n~ 7illt.·~ p h" ~~ i~ ·~· i~ :~dt.t".o~ o;,n rv;·.dít.~liín ~1.: 
\~Ur. •1nv n~•~lútJ~ ~· J(-:. ~-... , ~hl .~tJnt.i•. t"' n.:1tv il"\.1.(1tll!m 
p .!' ,t~ HHO pt ~d~,j~,"~tn11 ), ·\1 ,l'i ~nna!, .. h ph; t~tUcch ~· ~ko
:'i~ u pi ' rť ~ .tk!i<: ~:-· chn ·\yu~(J' tln: n~l!' ~iíuj~ d~ t~'~ U 
f> Y •• íJ..u. 

(6J S:·e~ ;.ilni ~kl) • .J .: ~k·•l.l pí] .t d&a~·•t ni.:k,:'m •a
•i: cní nu llt'im~ť!c 1:1 hi.\1. 

511 
P~li! o bezp\!i:th)\t •lldr,,"í iiku 

(~). \ i~..J.il:= liku >HlO: io~.ltu s.: ..:J!~~ .. ~~"''m p~:·~~i',.:
il{m. t:rh k~~•'l lhl:il{ .1 tll.l\C'-kt..•,n 1

j V~\ 11\.U ttC&1J~1\·t.: 1J e:,~ 
J d;a{otn:~n ~ifiS!íl.:ítfm !•iip.ld.ljl !u 1 s>cJaé,~ici...!1J() 
·~, .ten mlu llťj\ýSI.' 4 ;o . .id; ·, 1 ~ .. ui.Jje-li !~"' ídr.t\'11 n( st',\\ 
' <I • , r ' • , • . d . J ' • ' ;_,J i\J, ;c mo:•.!lC \1.' ~t.t 1 :c pl I '\lH ' 'nlC ~cm J!.t\JZCOL 
. ~ q :l.í,~~ " t~i\vm :-d•;.r. mnún jX!'ti~.enún kon.tt i~b
' ··~~ :• ' <'.:\Íit indi\idu.ílu.:. 

1 ~i ~ í od~t. 1 l~on:.. ~· .. 2SSI~t000 Sb ..• o och~ lltČ ~ti'ei atl·ho r.dt t~l ( • o 1"JU~·lf niktt r-t<~·h ..; (.!U~:i ~tirddt i .• ~~ .. (I'Utl. 
V)'h~i..~·~ l .. l031200J ~b., ~~t~,..,;u ;ie ;u:•f.L• i fl'~ p,i~tti ... ~5 yoi;~dt.\ 1~1 n.i vrn~t(!':~y ,.t,n~ ptcd.ikatrl!Ch z.~·n~-rn1 :3 Ll.ě'"t~"fú: J 

>:!t(tl~;;~·~··:ll zsi1Yen · 
11) N ,;c~eni ' Udy ~. 1Jf,9,l:l)4 Sh, o •ClUh.'•ě <:>bt>ru vd~t ... l; ·, ? . .i ~.i.,J ni'n: , ·.ti<d•IÍ:U ~ • v~.:im odi:Moom ,,del;a\ ,:!1:. 
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(2) Lyž:t!ský \' ynik pn:w:idf 1 ped:tgcg!ck_ý pta
l:nv nik s ne'iv \isc S 1-ák\· se ?.dra'' f~wfm '-lOSti7.ťnftn. 
U Hkú slalxr:i.ro:tkých a· Mků · ti:l~sným 'po~t~~rnÍlll 
pt~ipacti na t pc·dago!~ickC:Íh'J pr acovtl ík::1 !lcjv}'~k 
6 i.iiku, u :i..iku llcvidt):U};"h na t E'H.'dagogicki.iho pra
covník.' pripad.:i I ~.á.l. .. 

(3} Pi;esahuj.?-Ji !h'"!Čd záku ~ri akci m1nw UlÚií.G, 
! _f k . . . . id - . ,,,,,., ... • 
l\m.' SC US " UlCCI'IUJ~ V i'.( "J :lV:'tlU ·-, , ~".X~{ í:<UHI S!allů-

\'l'J'nr ll::l. . if~;luihif•u •h'du ndw, ~kupí no, :r.~thCi'.f"''čf řL:
.t · 1 ··~ J. i j 1 ~ . , .. ' ' • . . • l . ~ . ml". ~t)ly t fli.Or na Sl 7.,('1Jh' t)$0tly, tH(·ri\ Jť' ;,.pu$í.J.l:.a 
i.. pt;~ Vll ím :Jk,·uttl!l'l ;t ~c v praCt._,. n&ptá .,·n!fll v ?J.altr.t 
}.. pdvni.:-k~ nsohť, kt(·r;i ,~v kC1mh•,! ~;innt ''l ~kf~l~·· 

(4} ŘťdÍh:ll'rK·ci.ilni ~koJ tm·l ~l' ptn :l.ák~· s~ ~~dr.t
vr:tílím rl(Js~:i:í.cnint :r .• lii~ait !(~~dm~· m~v..:.·nti\•ni a ~o..•lt.thi-
1 " •. t "·'.... " .. 

tlt:u;ru p~o.-.:l . 
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Upevl\ován pi•.•M:n ~c-<iy {~~lk, , mal . sJSUí. li'i 'll ~) - pt(:Jm 1 'Jl''- -..,.:; :bll:(. t'••u:,· m•Ar,·ró 1•,·J~á 
plmt no c!inl p-::ue 
\ 1 o j:l'l'/ ový r • .Jek Zljttild• 11 h~n. - ~tl:.• . 11rtí u , t:,;;rlfi · -: " '•· A a. li.,,m ,: ··~'.' ' ·' rJn.\'1 ·r;d 
Druh. ~f - tli:~lllflll.~ ·f. Wl.it.,tf;l}\'l1C, . t~.t.,.ti ar~ i); lltúdnl druhy 1·,•;, I' ;,,, · ~ n.<;JÍ.\1.: ~mzrnlnJr.o 

t~j.n~h a op;,. n~hfl ~'Ýl:l1llff1!1 • dv,JIC"•·' r1.1. e:•:& (; w,.,ftti ··om••$1• ru,1. l.\ ISt t'll ~· :. •'Ln[ 

S;lriJ••t!t r..),.'Qj••<':Í•II Fli J~n ' '!: •'illbí·k •. :;i(l"·l - tál• IHlltd Pf'óX'1.'1 . ml ~·o=b.•• ·' pt:,,.,,.,.iJ' '"· \ ',-'·Jr 

t11Ui ~mhlllbto\·6uri 5j'i:;hrn:i'o:~ n~\·~ ~-(: S'tt ~~·~~ wlk :'-cil pi:.m\'n 1 tik IJ pf n:c11 f~ Z 
Rozvu,i <~'!:lr{rtn.'li~.Jrři:J<~ ch .i.)\ ."d;,i,· li. "''!111\0\t;\{' C\'lk:-· - • (;.Íf):,·tt) dr• i;,·l'!d di ·r.nl rj 11.. • 
Oik.t ;.<i n110:• i.st~id~ni "el4~ th. m .1: ;.:h), dtkt,.! ~ ióobik • :;rep," i •r <:1•/á.IJ Mlmt.o.~!uM ~ dthJl pf.ti!!!fl! cm~. 
lclo;Jry a!Hit~trR r&d.•J} r;r U.!•' u WfJ;;lr: 

Ovpi:\'!.J·.r.Jr.i foi!IRI•:I'O. r. I ~.t~. ''Í> s rhlh;O.:tlt • ~: ~}fti ft.: .. ; I lcl\.,c T~rrJ"ť•fi \ Um ,,;, •••. -'J ti J (>il; l' f'e! 
.dtJl'!l .,- st.hrá:k:-m. ,w~' '" tc·~~,:! JJ/J tll~'flfr ~ $1.71 l•l 'l i 1-~-, . :"f-4 .. , . f, ,~·.; l df:-,-á:kun-1 

V)~ro:i\"G"" .. rd - ;'/:.A.l!i• pf '1~'/"'Ůt'•'f;; lrlidlni. :,i!:t.·~ : \'fAtwá;r, d.:J oi!ftH.•nlf K.mh)•, il!!!fl . .• ,·,;1/lu 
Y 1~hé C11("~tí - •·i, ;ak.l; • ~~~~vd;t. :~!dr.~wll {:J•"lt••l~o. Mi!,., u fJf•l.kJu·t_~ fi!J P·~~~í• á 
·" tre.~ - ~·nti~t .".(,1sb1i tdt :;;y - ůw1:' :•r i; ·otru 'I;1IM' tu:. <•t rl. :,•;' i;;/•Je. p-m:e pi•'J't' r.u•IRJ opu 
<Jtá:l Y ll OO;IQV~di • (/iJk ;_:" (#~:;m·f~f, ol fl<t ut~l.}' ~} ' \ 'I\ ·,;, i' ('Ull T ' •:L":. /1/t f•Jlf!' •. ll<ttnl!•íi!k) 

Ooplilm rti 'h••·lr!~dl :li l w - ,,h 1'•1í ;.i ·t:f..-; •(• I'(J:t•i;i.fi!itwú ,. 'l4"d1JI't. , :.••:• .. \(lil 

Ctkmini ,. Jup:e~·n:c-il pr<»tNdtlt•b - ' 'PJ'Oii ;~:.,& ·i•· ::i111 ht(~Ht :; f'~~;t~'Ji. 1:á u :J, .J~:!UI • ::áJJ~il<i pr .. Mcild 
JluJit• !u., •:hn~tfÍ;,!, -c :n'l". r{,tl.: 
Rf-' ..... ~ trfírod.~ - "",; • 'Jilt!.~ . .."..,i'tl' '("';.~: ! r~I;-.. J. 4 

~ ,. ;,f ,ui:t o!wú .. ~A:>'· t.J}·t.-=l tyr~•""i.! :.~:1N. . .t' .j ~ .. !. ..!4 .~J:,.t;n:r ~it .1nJ 
fřl'&<ff- :Jí 
Dn)' \' l}d!!ll. 111 .• .: - .l ll•<co-r<lll"i-! :'"ioid!J ">'J ''· •xm '1r .., tJ,? ut .~ťra,iu ~ ;;.r. t"1:r .. 
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• Zlep&.: ltOI.'tl &> l'!'iil.!! ;rj u NJ.; IU ťť..,_nid .. }. t.n~ii .k; . zt;t - r: a .nr yt· amtfffll lff<', 1:l ' vf ! d. k rr, ·Hl 
t~:a<Jvtrl~lii·l, -:.1~ bl l~pllu·~.•st •"t~kdt • s~ ~t1 . at/:•1~' pi-11-tt.m, .. {JJ .. II ,.u; · /1:11:k' · 

• l'~li"'·• l tt ~l'pl:h~(lo~i pt! pr • .:1 - t<l'..J};ó: -~~~ fl.řt }'r ;.Ít:': ,•mi pm:: .... . s f""tA'i / <' .·~·~ u!,• hM·?•·:i. óJ/1• ~di!!! i ,tf 11. 

v.;islr:<Jkv ,: l:.lu:lt~ ... '" !:l:,.u.~.t;t)(·~ .-r:i 
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I Vyzaaf dan• ffsla na fí•lni ose. &Doplň. 
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N, Engels: Sto či.sd.oi srinka 
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Příloha č . 3 E 

1. Doplřl čisfícl. nebo dokresll ručičky . 
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Příloha č. 3 F 

I Doplň geometrické tva; číslem podle vzoru. I 

Vz.(Jr 

----~.--
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Příloha č. 3 G 

1. Doplň rozklad. 

2. Ooplft rozklad a napi§ p~iklad na tabuli. 
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Příloha č. 3 H 

. ' 
Rok v pHrodě 

Začíná nový rok. Máme novÝ kalendář. 
Rok má dvanáct měsi~6. 

,., 

.......:;;""----
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Příloha č. 3 I 

1. ~ítej věci na obrázku a spoj obrázek čárou se správným číslem. 

2. Postupuj podle itpok. Do rámečkú nakresli kolečka, vždy o Jedno 
vice. 
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HudRQt~niiVi'! . · 

C, · jazy• - l.u u fr~ 

• Opakodní •· ~;clká. mal pi~~ na - pw.11i ItUtfi>'lt f 'lunt ,, •h'!.NM oltr Í•'ft': p 1tb:. Vd~ú p ttno•na :n:i. ni 1•' 
lftb4 r.:i~• s j~jt~·h r.~. nir..Y {Hffif cJo;l 

• Nicvik !WITIMltttn ho or•su - ncust.H.: Pl'de"'Ít: W!ri( fl.n.i ~d''JfA'll f a'Pif ·'"'"":lir; <.'fJIHt. NJifllfÍ .'f'íllttpr!Íc~ 
J p«<ogt>gl''~f)ll ..,; i~t,·t~t4(1~1. J•rifnlifhl'Ú fJi.~nt,·r.. ; .Yt•ul1104 dik!"l-á•~ r;t. 

• V tni j : čna • ~i.ju' Sl' pi.~1: ~:.•;. r.us;:ti wMo!11{'r' 

• Veta - <C~l<::k !J kO!!lK \'ety v ~• :1 p.~nt11 - ,u;;II!. IIJI' ,. i r ,,. J;i~ Ptill. ~'Ji i J:.t:l:l •wM!) t:s•t l l! l'ló>O: 

• l)rul'ly ~i! l • \~!P O<"' lim\!~ d. r(•i'~<IZ"'iii:l . t;t't. ·.f \' r • 111 Ú.JlJii t<~.:Jrii ,;,.,•Jf.l' ''•'!. ) · ·"·Jt~~~ P'tJc-r val 
-!iliii!J.UI~ně: V l~~a•:t'm Jn-•;J,.,,." }•' n.Ji•sá 11."1.•:~'1'J ·e 

• Slin-~ . ,,!WO'.d~~ .. ti~l"fi l . po!Pkti 
• S!l}\'ti tr;.wt~hc. s~j:t~ hť• ,.~.~lnli.L -~ ,. ů.•tm'm pt-t)jl'tm :,·ládů ~tm .f ·mcrnllll•.' J)•mJ•j .'i .tltm"J ~~r'llt'l!."ltn 1 

:w!jn Ji,, vj~nu;nu 
• S:arr.oM~"·Y· :ioilhiasky - ddk1i • atl\-u 2. p1tct-eal 
• Pi.íír.t piS.n<l'll. ~..,. .. ~~k tlil.:t:lóu - ,)/;;1 ';r ·~t' r·•u.~.· r-~,'fi.i,J dJ · tii1.1 Jn!, •• -;~in')' .h p ' " ' 'll 

• N<Jps.'ll $:tn:OSt;.ltnč 'l<'l;\ <111 :rlf(nd ;tfljn~tH - ::<ttitr: .st iíl ' · S.<~ llP .. •r .. ml' ru'r.wpi. \'Íi.l..•·tni_;."..:nt~ !.1 p!Í)ml!•'i 

• V~y..')~VO\·~nj - ,l,dcOJ. r..~,.M;'t• ' YfH"k'd ;mnd(ik.JA. :;j;~~~· . .t ,; dk<:ildll !J,:Íif!:~''' '·"";r.:ml.ldmm sl!AJ<' . :úle k111 ' i 
e \11·,odnč _oti!J'II~Í - .•·í; H~~'' ,I! \'11{..;/m! <~fol'&'fr: J<,.f; •1/1 !<• t"lol,l llliff.lill, .•!~'IIÍ :J:.• pr.J;f(~ e/~t1i r..J.~JI ' O 

~~~~;., {'(~:,i,!a! tJ;>hr1:,,1 ~tuf,• nttl•''t /IYi)- ta·.-'1 rn~:v~n,• ''·' ''u~,· 
• Adn:' fi - !.'mi ri.~m.~ .'ll.'t.1i tP.Ir-!.u, 
• OU!ik)· a (id.puV ili - ;/vták ,,.JfiCI >'It!.tl ttl,l ,;~l.::~)' On :.ty /l' t.d/Vf):''l i twNI, l·k :.h·i.\i t:ol J~lm ll·ilad r• CHUif 

~J);;>/fóPr.r.:l"A'ai 

• O.,rJhuv!ni viK»Cinic!t len· - l<i fr~<·c: ril. 't' .1r :!tfJI'• , ,n-,:r. ~~·~ i r! ·1-Jmt cltJ f •il/1 ' 'fwo/i:,; · ''"' 't 
• C.11u;t .áni ~· tk'f'I:JWtich ltJ'(:t!llfNí.: v.:t; · ufk'ff l. ("'kAt ti 
• Kok \' f IIH'Ili~ • Ut!h•a :Z. puhtlfti 
• Uny 1/ fýdm: rot iCJ: - ~mi ~,'Jtl!~'ttoll'(ll :frr) I' t;1,{n:J I r:J .... v :!wi} {';J ~k ;:~~tJ flJbt! "ldt!'M, 

• P1.111tale:j1i ttt:ni \} p_lf"-MU!ltčnim 
• N ~\·ll• !.UfiJ(nb:r.t~' f'•.:r.i 

x J!OI'ci::li~<at'nlm. 

a ~iCJ «·} :·f. • ..,.!.;."'ti ' 'r- ti,·t:i '' .. 'ft~·.! .U1'$,"í/~t. ;li:. t-:.;it~t_1 :.".:; r~.:dkl•' nt: rJJ A:. 

' jlll~•ta:mMiru . ~ n c~ i~. ·;, j'!'.!'d.n~~'ll i;;k(•li a -o!j.fe'nfkt..'ffJ - n 'kll}· 

• tiC'ftf fll':~!Ůntt!ffi• t~': \h~ - :•'lfid;i J""!!~e .\ ii.'tilt?n r.t n~•tlriA./i:.~~ títi !cl fl-! ~= ;rll: !';t 1•, : ~~ ... At.!~řtir: lů:IA11 ~ul ;JiA'.~~ 
• ~~\'ll~ inwn~s: 'I~ '-'·Wř:!UtoJ,:tl:fé:ft. H•,l< :uu\ .!,;~!1. l ~;;<~ttkh \.'éf.•' ~·,.".. ' fl; úlmiof ll'tl:!•u~t} 
• Sprá\~ tlc<U: pf\':dložJ.! ~ !it"W~m 'WtJ!:i H' ~·;,, f'~•·Jfw :.n u >lm'•"'' 
• ROA4)J Sltwnl lA~\lh)• - ~\'11::! \' )l>l4i\'11f~io mtumiu::n,~ t "'"Ch s ltn , r~m;.,, .• tr.l \'~ 1 - ;,:~•t'!tť ~.- ::h"'t~!lu 

p, .t)i!'l!lťln!Mi ~lm· 

l'll i.lJd:lltti,--h ~(rfťtn;llik)· , .... tUfti:Ú ~fHh'rqJr"~ -:. ;t -.Jt'.'· J! •-~·~ ,." tl .f.\l~tll~r.tn .i;r*-fJ '\1.:/t* t.' d ... ~~1• Utfmitú "an:MiuliJJ.., 
fJ.1JJ..-;J~.1í. -:.."-.' ~t;ti~ .. ·lt ... =tJitft,J. !i J{ Jft··':!.'fl ~ )'·r~~!-:1 /i.flfb. lllílrl~~' ' pr.:JbiilJi hiti!.~d!u:iln~'J-. ~· jlll: ~ lr.,.Jt-:,''111l' r,..,;J/,, 
mJt~ '.fuJfnJht• a·:Jťf.J,·;;~fil<liX;Mitz •I dk IIUhn' rmnu, tn.1 '1;1/·• 
• Stitini a OIJ.;jfiu:i ... L1~i'U Jo.•JíJ. IO~i.;J;I!-f ~ h .·! - \' {~~ll't. ;/v ·' ~ Íf:~ ,,wtnl 'llm!, t: ir>tfJÚ op.•t(i~'t! ./ utl l'ř••flft\ 

'"';.]~;i)' p!t'IIU · t.l.>iiif''".-1 
• l'~um..-r~~ v c•bl'ru do ::!{). 

Pé<!t.ln r-<~dn · t!li \' dm; .. ,r; "'aNu • pfJ ífMii•J.:tll'i ::l'I:M•- :.<JIH' '"''1.' 
V:-u ~'-cl\i ruzn~ oh !;)tjb!; ~ ·· 'ii;!r.ř.nt fH~tu f'!V;,it ... :l•f..i,/;i ~ .o:..,a!:'il<i-•iSil·•ld 
P'-'l\W:sá\tůni t:is:-1. •o* l .. d Cbd 1· rtA•st, ., ;; wm., rfl:4rt.', ~•·:ki~t·!r ,,.,. ,, a: , '"'' i 

- t")rit:nmcc ~i.l ~i~l~i .... ~..s: .,~.;:,. 11.1. .~,. lit~. pt:t"cG!,í 
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Příloha č. 4 B 

• 
• 
• 
• 
• 

\ fW, iiVl'df. 

Pň1ohy 

;: :;,, ., a! • tJ rat./ 1: '" nu 

r o!wf llf! 11f}7To!'"l:jl' '_{;'';I('U I"I. ;;: t ' •."ol!)'. J • J 11•k ; rill•{l<tll ,,_. p!t;,* ; ((Í'tr(Íri /u '' t1.1K! i Tl d.~-,ť1M•(ml /i~tJ!;m'tli)l 

t•I'NJI! rm.;nti J,'u.:thi._Dl't .. ~,~ '~~~'tf!igr~·r.! "aH,!f'tti*•::.: !i!I.·~~J • p.t~Í 1;t'.u .. :•:l:t•t.l 
• ~kol ll - : n i J .• , tf. ,Jl k• ! · 1 :lok ;i! . . J: ,. t! ' ''' (;nt•l l• ,.· •. ; : • m:m p ~u_. ht 
• 'RrAtirm - ~· ·!.1;1 ;·6-:l •:,~!"il'·'fl ,t o .r 1{/:tu•. ltt'l.i~n,; ) '~ P~" ' ' ,.J·::n d:ift""afi •I ~:rí } ' ... j .._·br~: r. ·d lit.J-7: /; • •·:u1k .. .:1: 

t t;r·•.:n;J,f.,m 
• • ?P. rnt5Íl;',. ,,,ft - r11.1i pc.y1 ~~'ll• .•tsl tl:t;t ·~· 1)1-~tnu. ;c.bJ d it.·lll• n •$lr.: ~.· 
• Ročnl otl'til"~!- rtt:.crz,;")•t r~ .. 11;4· • ·· tilJili , lr;tri.t .:h .... rú~tťl"n·.-!,: ri.~ ;:v., .•. 
• o~· ~-!.í;c;~•.ltl'il.l -.'iuk!c:· ,,,,.11(, !!(lnc k ·l··n. u .• !~ 
• ftc:ka - ~~ o 2. po1oMi 
• l.;;l: Cil:ólll tmc • ul'i\'0' .t .JNit•i'I•U 
• ( l)o ll n:J s\Er:lr:i • •IJl'fHl %. J).CI!(,!C'Ii 

" f'.., 1dt;.• 'i n..J'í kr;~jil!! • ;Jlh u l. lliC•lule·ti 
• Žil' UC'iÍ ~třo:Ji • O('it•t; l . rc•lnl ~ll 

Sl~o.'ilt~ j .. t v~.~ 'l•is;lln··t:l~' .ii , • fJI,,J :ultC':tJ•• l 1 ~i~hkr 1-'i; fJt tJ. 1 • pr •• • #•••n!f,u ,,fil/\ J • Jitli r l -"' '*r na' 

~ t;,,~~k fl pi.Hl\.!~J . 
• f'tií~ 1= ,~ • ne.:~l~t;l - ~td~ d:~; • u; :t! ~r/ . .t ··~~ :':tlili :•1~-r..,J ~uri dll.: n·-.~ u ,, • :,j·~. 1..,,-Jt:, ,.J'l 
• POitt.' ni - :ná "itt.lruk:'4·,·,~t,:·i.. ~-~ ~J~ ~J' f !l:t:;H,u i) fl!l .-rtlrtt"' ,,. .. • -:1 ". ~"; t~: .. ;, ;,.,. 

• 7.\•ítt:la \' pf lr(K!óJ! fJ<?Jrtl lf'tttj!' .~ ••,;,;fnlif•' j,!(fWi!ft:,·,'f :IIÍI{I;[I 

• H~,·,r,i t.~( ~'·tř~cíh··· ;,~} T:TJ:bft~í ... u 1 fJ"l'~"'!~· irl ·n ·.•fÍ t~~tt !t~fi~ •.:íi,<, :tti:t 
• 7.-irna • ~:1rá t.l:..:r, Áf 41r.r:. u-. k~ ~!·· Jf ... ~.ey;y l ' 1 {111 1i11i~.r :;;lu•;f nt:..!. l!: c: 
• tiť.Ts;l~ 1~1,:- am;! t~!.i.:.ll .- f-'<l; ltl . nm·uř ].'dnc•il•l''' ~a-r: lif!si: 'h . t.:/a Ot> .. ,i;,• ut,í: olf (1/W:·~ t 1i}' ' f jť· ll ll\· 

(N'~;d:._, ., 'i 'Í.,I~~ /Jl (l{.' tJif ( I .: .. i11U ,J,·!r.!i 
• Či .. ·, ll.~ ptr.~ tl ,:dl .... , • ulf\'il :z. t~t•li•kti 
• J=!,,~ alt Z!(,.o,•tk~· • U~l\ n %. f1JifJ!t~l 
• úr.,z- uli' n l . r~ltek'ti 
• J:&n~- ulhu l. poh.lktí 
• i..c~ :~Jd~rr \'ý7n-m k .• J ·itli(n.tt) . li •li•·'':· • utíh• !. Pit! lrei 
• t ~!., • tah·u ! . puftt!c~i 
• Chren!tíic rttroda •· dh·o l.1w1loltit 
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Pň1ohy 

Příloha č. 4 c 

~·~ ,· ,·J. fiict.'i t ... ,, .o \ t ,.,.h luuu,. ;f u:tlf .. ~ u.,, ' ll• t,:~ ,• n ~y 1· 1 r•l .. :. r~ n~r.t :,:4 pnlr:.::fl dt:• 
J • 1 11tko11 nPl •1 f wti l• 'J: t•tluu 
• ,;,•do / 11 ~ . · :/. '1' '~'1111< ' m:.' rl/' i JH't k_l 

• n~~~H ' 

6' hnu tt·U~ ~t .. ;nackau h!it! '-'- !'i!l ;.1 ~ :r h;-.;::.t .!'' i, ' 1 J.-!.u·u iJH ·kn?l ftH!Nttt :. ·,;:,; 1úd tik'-~".:::./ • 
1,. :.c • litl h lttL ~~~ c.':l:.•du "" ,;_ .._f,•t.!.:l# 

&t Pr e.c r)f(f~'ltft ,.Jtl ~!- d1i~M1~~!1~,:>a L • f 1i t Jit*tt o~ 1' ,~ . -f( c l/~ t!'-;; ;J ·i \~1aill i fl , lt! ~ ,,u.:u;~~H 

• -Fr.~ .c !. l~4f'H 1h H '\ .!~1. :..tfth •. tťt i . l ::fa!f~ i ~ rr ~ ~ . J, ' ·~·h!Ť'!. ~Ii>!f aJ 1e//J .. ~ ,;~ l tt .. ...:h:l (l < 

• itc;:.·•, _j p ~--" ' l~ ;~ jr:h ·~~ftt\d~ ... i l ~•t ' •i-:· - ,,_._,J:o: r r. Lt· u:•u. r~lO.l~rH , ..~ ~ iuh~ th t\!d h.tlh ll ·'} .. ~(~~~.h! ~P:- \ť ť:(-~ 
)14tiuv(Vtí. k~;l!urt~ tltí pit it~tl~ t · _\r.:-.~ ~ .. ~ t1 L i .. :r:iJt-'lfl u n:a.:un1 ; •drtr.,~ .~~! : • ._,A :-.. h.i.l# \ JPh' tt: .. fn: ;fulpu,.-:t; , t iÍI7t lfl 

!ť/Ofil'>td í ... ,iJi· 

lhKlthnt '-$.rbn\·It- ; •: Jt•,Ju.::, #J f!)tJb1JiJ,•;;: ;Ji.-h •' l i l•:•'l ti .. lt! ktt \-~ ·l.~:t :<i! -:t~·ú·.t /'1·1 Ji.ui"í! .. ~ .. ,l~ , . ~ ·lr~t:; tf. r.:c!r ,i! t.t 
.1f~rl~f .. :.}' "i.'}•~ i,~OJ fr:; ,.• AJ'!r1 ~~·Ú:ťli· 1. ltii~J~ ... riť, ttl\lli·."k\ • ! fltlff1s111iit ·· ~ ~~ ~h•u I 'H1, f !f~b ·:J, fl I :J .~ •• ' J.J1) \ Í: f'·!-:!dt!:,;i t.r._',h 

i lJ·th:t\'$ .... .. ltt·~ ,fl. rJ.l. , ... ,~; ;_ t;.,·11n~~ ! .:; , , 1~Uíll '- i t l,fi- f•.•'i •'i I' (( i/l! .. t l pn.~~,Jl ~!.f ;:·~'~'·~· \ ~ :;ú ť!'itJult f ilr:il ecjrJh~; 
ltA·t: 11f'a!ill rdt.!lJitl\·~· 

ft!!f~~ ' \ 'jt' ~~~'.U ..llr.t~ .h · t, l:t~ -:..:~1\::itf,• ~ ~(). ., ._.:.:: ~~· p·J.~ uti ;tt:i df:h1·t~u ltt~fr~(.:'"r.t !"'!'"i•:tJ rúJ ~i:J~JJ!1tJ :,z ;,!,= p ;, ~r!~ 
~tf f'c.:t z.!._~·rJ ~1 i -t'l ~;•ce. t~lt"t-~:3 . .) . ..l~-~ ... r.. htJ1 "Tl' ua:u ·:r . i--"' '!Uf~t -·U 1"-.~~-e i' 1:r~J f. \ b ·tf,,;, ;:/k•li \;'.•fí ... j:~ ·.1i :~·.r r~!· f(t.:~t~l,[ Jt• 
.!~r/i ~t . t:t"!T.~t;i ~,'il,l r t J!.. l ~tJ;";l't"J•.'t, 

\ 1ý l\ u.tn~ ., ~~h~!\' 1.1 ;. n·: .. , .. , t ~ t. ::~<;,~ -:.·; ~ t:t~: .!tr~~·. : ~ . ·~i; . .. J~"'u .,' I;T~th;,,· :•, f ,. í liJe. .~ i.·.•t~ :t ·· 1 .. ' .. *' A•tf!.tt .. .! $<:1 óJ .1:. •J:ti\o!, 

lit' • •~ ra1 / J~o tu·~ ,/i. , IU 
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Pň1ohy 

Příloha č. 4 D 

• O;lW~-.lnl -· ' ít; '. niJdil p . :nrn - p.•úl~i mo~~>:rh tJ$. tm nt•r.J Ia J:d.ot•• 1 •'ltl! .: J'd kú pi.-m !!tl ::nt.•. alf! _1fl. 

tř.>tba n kll}' sj•rjkh ps~m'm po",m:t 
• Nác i1c snmo:.tlltlléiK• opr..a .. nc;.:s: ... le rt i.'IC\ i~lYV3t - .-:amc.:s! tm"h -~uaJ" J" !Je.' '~"''" u trta(vc.h r1 dubt. 

:n!Jmýr:Jr phtrl.;r.;. .!inolt;• t'tiJ(JU ~j?IJfupr~.-.v .1 p .dá •r•Y.• J:·oa1 •'-~SU:t•ml;.l v, J•·tln t!:~· piMII~ffU p olil di~'i!l!'á!'hl 
• V jtrtfu!il · .;/,. Jwl: :>t pili. 11~ Jer r:um,i .~t$/t"•·t 
• Vl!!a - zaUtek · kunc.-: vfty 'I ft-ei a pl!om;.~ - n~:tdul'! ~· i'dt t \' pi~t ru. p~·~ P"t.'ii nurtT6 aJL~I<'I'l .:. 
• Dr!Jhy v~t • \l~tll i.'nt!ln10V~i. roltk!ll( • • .,~i, r~~i - ~· ux:r; rl 'tt:' rt~::TW .f.fglll' 1 t. ,~ K lr. rp.rn pri1t:rn• .. t 

l arno..•latm!. I' {JS~!1 :;;t pr, .i<>rfl J.o:! ~;utmi ",z.~l l~'ftrtt. 
• S~vu- skM:Ii!ť:d - U3ml ::\'I .ul:! ._,.,'1, pV'adi .!lr.w ,,". ~~ri 
• Ski'.1l t~J!UC:r.ét.;;~. st •jrblú ">.nnmu - •• • •~>~;'m pr·ojt'il'!l ~ i4rlá ut't P;;. .s""'''~W!I!.•, I '}IIT1}!~1i ·ftwOI O!Jt1 1f•'i:~ 1 

~liJ}t"íÍÍW J;)~:flJPrfr.' 

• ~M~h!a_~y. ~!ll.lhla~k~· - dellm -- mil~· i'm tJf-:1!:: • r(IZ·~~~~ pono:.• ·' !J<A»I;\jm il1ku:rm 
• f'ill::tt pb1-;\en, l loY f'i1dle •Jikf!ta - lt;w; p ... ~~ ;:omll pv rif•• ds!.t~lr.' Jlft:';;otlrl ·:·'t.·!t p irmo'n d!kttil i .:.fl• ~tt::'1iid6 
• N11p~" ~~~;,,:;;~lat:tt .,.J!I.~Ini jm. r.o a p'tijmt'td - .Jam liUW~J opU~ ,·iFJSini JM~r:u a p "ff!rlt<.rd 

• Vy;.ont''""""' ·· .hrkl· ,:JoM~s! ~·n ráv.'J ,..,Jfli:tl·.:J. ;..;,:~·.4 ;: ' iil,•,:dl4 .';,2J;r~. I :;r~1::11rn.rd• ! -~ r si "J~ 3~•' Jt.1rli 
• Vi~)i.fl"~ (<SiiJ\'<:!it! - ''i. Jl!!uf ,:tt ~·hvdll ~ 'J!h~vo'lll X tl;,· !t•<Í :1{, · I'(J.-.; " fd(l.,it. •:.•t:í :.k {l' fJh!b ri f), ·1Í t p;,J f'ld tl 

n-~co JicláJm V pi'~rstuN :ř!i,·Jni tW.#~.•17.1'·d; •iNL"~< 1o •;._, it ttit-",n'm~ do>; -e 1i 
• A1lrt~t - :r;.i v,rtm• :rv;,v1 utlr~..l·u 
• ~.:tk)' ll ~~~i-- .Jnk,i,..t:· vdp(r.-!Jal ntlo}td:"':v ,) iJ::f.:.·J•! .í ~lť.J"'<'II l tHsfll. ~·!.o! :Jw.~i tUI ,lo' n li!Íf;I'J~ w o1:1Ur 

spd:.~fVi1(;tll;ólJ. 

• f.>c;lltOV.!Ili 'ih;;,dnýcfl S!ť1V - ; aJ.t..'(J' ~Jt·· S(.'\d~pNI> ~c::, urni dof.'11.it Jo W.Xll•· ~-~ ... ~,J .r!:iHl 

• ChJ>•~•1I v ~~fimll-011:1> llfl~·at:!!dc~. - , .• •t:-u ,., .J nr.~:il/•'· ha\tl"ii tl· •.;i::p<r: · tr. };; (;~: ,,•b4i:f 
• kl.l!t ~ Jli"'rodl. - :n~ i.i ro.:l<šuj"' cř:t;r.;Al;:úst. ··};,J ::r.aky ret~,, ~~~ ,..,t..J · i. V.'.fllrs•r.;.;, ·.,. ~~;~pf.te ;y/l.,'.uJm' r til:n_; a 

:Nirma. P<-'P;;" ~, jaJ:. •:~~"'Jfi~ ;,;, ~ i11a" 1./to.ítJ•I'! ,.vtr.!;.r; !;,!ubi 
• IJ;l~ v ·~~IW. ~!íitce - uml ~~Jl!l.''• •·m .J.--.;.• ~· sp,JuJ~ J) il!:crltl'i ~~si•• ú l .. ,.,"tni cb.l., · i. 

• ~r~.i!i (U:t.l1 ~m:t;;mer.!J!l - 1Jc;t;,1 kt< ::JTqrJ~!fl \'~ ..otrř. N- ,,. tiYbl~. pf;:,~!AÁ~ijr' •lddÁu na ldd. 
tt~i ptr.~'-="'"l;.r~. 

• N~"vilt t.Un(.s'.iUntt.w tlc::ni "í p.Jftlt'!rr.Cr.~l'ft i.l'ác..,)•. s pcru~.('o;)ll:k>;a ~5ht.::j\'• ul - J~~ :~:.im:f lť .• f •'f• 
$ /'(~:.ttit!'Jim 

• Č1.C?:ai l'ICtz-..ilt;tJ~~ (~~~U .;.,~Jar~~ .~· a~ i. .t-o:.. 1:~~ .n.;':/tr!;d,;c ttrif'!t:l , ;;:c"!,..nt.•!ti .. P.~ ... ~.<::Jr "/. :~ ~:;. .. ; ,; : &J~ I.J iů. •k 
• Sprilvn~ int~1:.ce .. ~, tvru•n~<,Wl)ci.:k r(l;~!mLO\'<t leh. 1&-':!o!:Í\:ii w. !~· .:;;:- :,.· ptávl'li':< llli•il:íJd 

• SJ!!~"n~ ttt1'1t ~ltod~"~-. ~ s\l)'H'il1 - t.~:Jl!i s<· ,;;,,I ptNlt.t!At•. ~- :;fr,,twm 
• f<on~~ 510\'r!l d:l.fJtty - st~r"wo:i v~ .!m .. totl~r. ~11uumite!u~t ,~ ... :·tJ "b" , JI~>~J!:~ ~~t• l -·~t . :~ . .:. n.' ,., :f-~~Ji;'a 

11\':&1!'!11it11W~f: !:;.,,.., ,(:.,,,rftflli . . ft .. ld~li 

Ph Íw.t/1'1W:h mat''ff!ill:~>.' jt! IN!",'i .•J•Clt>ltrdt"r.' ~ Jr.XÍWt:tJ •~t-.\ IJil G.~t:;t,,•;;•k,,.rt .J11i::.! ..r;;.f~ •'fiU't~ utf~tt!'t,, J;Jif/0!:!!~,'1!.' 
pnzr:or>J~. dr1 •·J~;:h .. ·mr.::.sti /< nt1r!!t!. .! )~u-''' <'ta:~·!tWr,;._; w t:NM mdll·d: • ...f:lli. '' l'"~ ~ti't.'iuc p:ldi' 
inJIYidJti#ttí~' ;•:tk/~·1'1-.·ílt·:~ pi.Jn~ ú sll~ O.ltr§ ;• Pmn<Y.I;t~ i .. c.•(\· 
• sta .. ~ni a ct.dti~ni v oboru ~Hl. r;.u"f .. d ~i~l -·" ;ŇJ.".,r; a.·, i .rť.iiů s 1r1tW-...,,č, • • •tutni op.n,;r:.· :sm~ n.:pf~~,.~. 

ro.r:J-Ja.f).• /N"'-~1! _. i1Statvm·i 
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Příloha č. 4 E 

• Nw~e 't ~N clo 1U. 
PO'!i/JlJli ptto.Jmta!l ~ ®ntim ~oubul'\1 • p?J ukl"•t:un ~-IUdlltt sumo~t mé 
V)111{!tt,l rWril~lt .00~ I) dan~m t.<'-!N fl\"\'k\1 - :t-!ci-Jú mala,; a.ust~r:cí 

- Pcn:wnA~!Í!I'd ~fsd w!klad tlsel- pfJn~·~~!Íl'ti J.vrlo:rtt;tr.ii, ro:ldó'ltt):}t'·" ~ a::t:xun.·i 
- Orií:ntii.cc: na tiscJnti \)SC - :'l•i.-íJJ SilM>J..tlllt!ti!, 11í!lidy mpii!J.It 

Pň1ohy 

- tkm a p-..anf fl~el~r oburu do 20 .• r!t;.•níj.• v pcitídiJ~ súm:~stl.ltlftl :vliíJ . ."! OJl'--' a di:~túl t.'!sd. pti pstJni 
n&t6· r-It}.~ liJ~~ o zx:a; 

- ~ii:W 1 ~i!ilnt t~l v ubo:oru du 20 bu ~twdu pki ck~íll:u - lc<mkrh~tf ;!Jf:ran~ JP'1Jtttl 
• ~>1(.#!ipr4lad ::~~/Jdá$ a~vt.:n.:i 

• Numcrillt~ v oNna d.1 100 - ma!oat ttc;Jti a r.nf !í;;lk: du 100- pfc~to: 1 nnpJ.k .:cit d-eJ!tl.')'. r.vbW tilla 
~Jjtl!C'IIO\o''OU. ~3M. ~"Nidí•. FOI!Wrtal. 

• Jédn• hm~ti - llctl!)~llm. vá,ens .• ~~:n4iM,_,d • J~d:HHI:<,,.~ r;.::ffJi, ,.11 sl'! vll! i. 
• Mt:mp.;bt!l' s p<.:r.ěz!, zn,1!Q" min·" I Kt~. :l K~. S Kt. JO K~. 20 Kl! - 111Í1U't• m:t·.:M, a/;: ne:ra:J s ni!!/ i 

•unift.luj e. 
• Poj~:mdmity, k'\'flý - M>·~í. CGJt! dru:iilli!llh~J:H 
• rkn. ho~a • t.~c..•~o'4ni (-a5u ( půl. t:di\)- ttn'l ttdi! lf..;.dm.••. ,r.fhr.idmjr ptjU.,"ť t (j;i'Jmt.-l 
• Oil:titli~lk. plG:I~dó - :d.áti~ Jik.lur .~Js/,c rk• Ji). ~· Jihiit(. pi'ii:luti:; ch,,·h'!;~ 
• Ac~t:nl jednoduchých sltwnich úl<l!\ - ~"·ldt!d pr::A:;: s úJii.Ur:nci. 
C•:wecrk • kr-esl'"ni ktiv)·'l: J ptlrr.ýdl ~.-· ·• aa.-rul!Starml yi Áre!f<:.-ni Id \-;!dr (:w,. pNnrl.ií u_•ist.rnci. 

Vfuttdů 

• ·~ ~ pr-a\·illtern (m:~~'lJi} -rr6.:~ e ntph'JINi. m~~>mi nu cm j(n <~ annt tt::i. 
• rHmkJ - tjS{(Irfuli -I')Íct'ltj;: PIJ.f,<;c :; a~uwná 
• poWvoinl g,4'0mroick)ch •·i<lt'6 •• p•1:1UlfX'W.ť' $ asutť!r.d 41 df.IJJtJ.~Jitx·i 
• -."11!lty lluti. ,wd. \'cd'~, pfe~.z;.a (dilt•lriiny ~tft11 - ptOhluboY'.mi \ll'il'a) - prtJM,.áno flrtlb~lll 
~"' iúfniJm rairl. :vt:MQ .w 1t.ri.rlcn;.•i. 

Poh.i S<< lr!'pTiiCJfÍC .r pt.tr:tJW'JiMt Jdr~•·. J~ .ltr~ .;dwp.!u s.· ;"'Ir·' :etil1il:t Jo ~1í.ey. Ph dtJptl~lltÍIIÍ p.r:JC(Wn/dr. 
~~lJijc ltlltnd ťptlrtpl'áN ·' peda;_'I.Jgk''i-t.tll a!fft!Yr.t!u:u n'l!Jt.•s p.Jni tu.':n:llra:.: 
• ikcb mJ po!lle.il dci)' fl Jaká:: !i' v rrlm ť.'rwlllonllt o n-ilf: prM'!'JI'lf 
• l<adín:l - \·tlmi rdd "'J'f" ;.A\-.:) \1' o tvt!:n.~ R~ldm~ jt• P'•' nttm di4l~~lt.i a mů J• w•:m; r.Jd H~d;ý l;:/alt mJ I 

kpr:uvJit..w 
• Den, t)·tfen, mr.~f.:. ,.,s.; .. ~trxipaJ~i:fW\'(;1 :ill)f ~· t)'·:bm. ji!Jnt»li'·~: ."i!. ·:i.c~'-
• Jloeal olldohl·la:IIJJ6j~ rc..~ni v!t'Jvbl i P:/l'.'h Nro~;J'il:.:rittu:l;~ t;.•GJ'. 
• Orienfatt • f.kollll. tríd;& - Jrňd!~ '•! t.,kr:t.•wat "'~ .th.:Jé' l -;,:c třil.ii! 
• A.tki.i;- 'ii.í~llt•u ~u :mu,•f na mupl. klt'l'i ft'l;y prmilu;;i w.~/"1 mútťflf 
• Jak '~"31tujnno ,~ íit':Uifi .: l' imi rfi,t t·hmd .li:' hr.p:roblt!mr.ot·~·- p"tfittJ,;IIUJe duprttvlli f!rťllth-dl.)'. 
• t"bu,;;iai 113 s.!lnid - l't;~p. huj~ ptm·.d!a silnfčlfÍÍ!·~f"IA';;CIA il.:ár.td)· IN:p.·~~n.:J";, poiJ>•hu 11c1 srlmd. 
• hu·á-:k~ v Jl~f k.-:l,.!irt~ •• v_~ ~m ltlh!i' Je. ac.í;h t ll'iNII"J•'· :nJ D fH!ÍIIU'•Wjt Sll'&ml:,tk~ mi'llu 

lfiOI>t<fri>-K>JI".(IJU. fl r!I~Ct'III.Y. t'ibr~·. lel:ilUJN";. •• If~ . 

• Ziv«ni prostf~dí - r..OJrpdlr.~Jt :ri1ady o.:lwuey priNr.J,.·. tf/Ji oJp:tJ, 11/.jcli .l't.• ~~ru,·ut "'~ lfji'li oiJ/t.ISt .. ,·.~ 

Pfjrodo~lcb 

Sfttj.'fl jaJ;o n! 'i'/QS:i't·iJd Jt' plm! l:>!řa!ll!i: ;/v ~jM:i;.y f'it f;NÍI:i ,\ frU;.'I!iiiiÍnft U Jilj' j.: n'ltllfi.Í t:.<:í:ti!rJť'll! 
• l:~lk l plirocb 
• PHi'c.Mb li~ií, ndi~a - rl.t•i ri!f! l'l.dd·.t. c·• pCJti c r.qw.:ii do !m'- r.· nl!':!n•i! pírO!IJy 
• P~l - :n.i <"litzr:tM<'f"t:lticti 1)'.1)' p-Dd::.lltlu I):~ ~MnU) I! /'(ld:1mni tlli l Iea~. 
• Zvit-~o pliroda- /XIJ!'tt'líU.ft' a rc=l.J~r.:i•'W!iJtl,,-,;, ::'I'Íf!lta 

• H!4vnl ~asri nlta:lbo ~k - fťdlJfl}t; ilfMjilf<tlfaJI!' l:!.nnl '-~!t .:t·ii~ .. J:!I tdt~ 
• Zima· vrJ char-iltf.-nsurkď ".~. :!~~ ;'>"J"'''<WJ•t ::mmi mY..{. I! 
• Llcbki ~t..l - lllflf likiJ::oll o pe>jlflthct:ul j~tdnoif.!t:{o l.:hti lld•MJw l~lt,_, fJokJ!.- a;A.i.;,.;i .:.r f ·'TJ!nt t•mtwul jdn.nlil·~ 
~~ ví Jak J"a:."'lji lil t .. 'ffl:~ sfť;U::l; 

• ~rotl a pil(e o 7drsvi •. ::aR.f;.rJni hygrem.:,l:; ná·o:;iy pmr ~~~·t.H\l~' u .-~-wl.,a•án>·· pf'i!r:J~: o .fv; :J,r;n-i 
• J...-!.:&é %!0%V)'k)' - ,.i. <:!li ,Í'! ;dl(o!'t tl ~1;1 tlt:;.lr:l\ l , $/lóli~ () :dratr•:JU 1'ý~i-.:u. ''ťl "~·'' Jicf.'i!i 
• Úrnz •• :11u ~i.'lili tl'llt't>.~;,.,;hu :dr-lvar~trf!Jr..J ~Jdimu (}l!Jjj';!;, pi.1/1 lt!. RZ!;J. t•/ , JOA;; pfctdcls<.i:.:t cúa:O:IIf, 
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Pň1ohy 

Příloha č. 4 F 

• J3ro - pr.píi<' AT~iif'lu, l}j JÍ4'M ,,,)1/tft)· a : :w;oéwny w o Jc.r;.; tu,'n{ 1JhJ.?M. , ,.,:4•!'1<1 ;t.f:h,w ao. •' pt,-ikJ'' 
• Ll1s a jeho ~j'ZP3m -· k ' jeMcčn<dý, li:.lnM5 ~ f():h.<11./ť J'lli,J· k sa. '~'1"'.:''&:J~' j f!Ji . ll : áJtup.:c:. ckip~! \;•:r:an~ 

lna!" Q ~t\•,;tltdi. 
• UIO. popili! krajilfJI, t)p!Ct&i nutUny u ~Wvt.'u:}!)• rr(J t.lolJ'It! ro~'ní ,...f::ť.il:bi. dt?W:.i! 't)pril\'i11 (} prá:drunádt. 
• CMnlml' pPit~ • rt!~p~41'11jfl :dsu.i;· ,,..h,.unypNr(}dy. tH-rii od.,.,.J<I. :1•i. JIL~ J • dsm•at ' ' d~rlinbr;' 'h vb!o:utf ch. 

J;: s.:lt.opťn praAltt:4)• ro..::.t•:lfUl n •:.rr-'J ,·hr;inbt.i t :mim,; no.~t/iliJ' r;trulm.:lu! po;ná'o·J . .,; ntr ,e;,,p_, 

Pttli.:~ni ~10lmáni J~rk» n.:bin·i. Mk~! .f(' da )'!.: .lt 1.1irmt1.vti ~táL i·i;~t nulU. SuiPI,}.}lttlné t;o'f.!'Ot:~fC. j t · nr.;Jmí 
Sf.u/upuk~ I pt'dagOgid,'lu !UÍ.~h'111lwu n&•b;J ,( fit.Jt!/ k;...t/tii/~11. 

• Z~il jemnou motOt iku ruJwu {tbii~Jiy. kooniky, zi~) ~ fll:tlu.~ltl ;;,. :.f,•t;..flfnf Jt•mn~= mor;:v·lk)·, 
• Pr:u:o~-.t .s «1robnS•m m::l.:!dalcm (kt)liJk~·· fHwdniny} .. 1t11utti a.fit lí!'H ••• 

• ~~ ~ ruoii.:luvuei hnwtou. il.o: .rnm~ckou I'!Unou. rt~odd!ttm . prá.;t s :Wrar:r ·/mu hlirt()tt F.~:mti ,.dd Oiam!u.t 
je ~· ~J!Iff hoJa.•, 64-: ~.,;sJuJu m.t "VJ"'Sic!dt·~ 

• Prá~t mant.Unf 3 ckmt)nt!\h'lf - pfi P'•k i S~' sl:tl!~b,,l,~l !JI'!:Iha .:; .sGMC!Iatn 11. 

• Pr~ s papir~m (lfMni, r.ti'ir.;!Jni, lcrtmO - prot·tiJi s c..Jufi4'mi t: \•••1-k•m t;,•Úu.tti. 
• Ro,~noj pr.sktický~h i!ínn.~i - nákup). \!at~ní, kriiitr.!, í&m:t~ni , .tdd~r.f JC..inohPJ~k .• asady i>prl~ni~!!D 

s~o~:tnl, k~ltura při sj)Ok-tn~m llttaw·~·tmi . Nábp $llMutr;.un.~ "•'::-••lúdn,•. ~·aH t·.t .~A •···lml rád, :vlddnt 
dTu!ml r~.~· pJtpfíprav.~)id.:l (ohali ''•'=•'"· bf.:.rr.!Í,·A'JI l'lalc P.~(JJiw. i-b,!J. 1\rťJJ, ·fl· 11 mu:fittijf!':ln•;flu~! :\•ldJJ 
1 nw~~.Um U(/pt'll'~m, Jlflt;.~u motÍ"it;Id p,.,. ••.tt•diny .,.,.,i,w:;JJ} jídlo 

H li~ \'j·ebM~ - j,• ).:dna= tc(jt •• 1íib..-n<.."J1irhlutmJ.~II, J~t·ka r ··iml riid ;pt;•ú PIJ l1udh"1 ) ' ''dms SJhinfcitmi " 
l(artrrý, :pt o1 j ;t la.!Tft CŮ>prtlr•ti:en ; (~1flt'nn. Pinuťky 11 ptli!trlfr~tc: a \•dm i rťtcl :p•\-4, iJ tQ I ~' )Íii.l'~h p;VJtn4!1r:·ir. 

TllesbJ "1c:bova - ~IY.Aa rlhl c11i:.~~ n~o·mwi ,,e JtutJt d..1 ~·innus.r,· r··,. ;JruiJém polfJlo.•ti $1' Ju):.,, zti~'ostlfil 
DZdravttlho fílhJo'lfl, últ st '.Ndnli akiMII !:JF~·'Ji•wJI f)

1fJ vJ,'Cir !.'11111D~tí (prodzkl.:t. ~ťlll.fH2 • hry, J.plíl'tc;ovlli 
n.7M}•). 

Y! \'fcbot-<ll - Jir~ n• pln~ :i.ll'a;uk d~ \ýukl·. pokud mJ ok!m:•li nrilu.:Ju. Jl<'lm1 r&.d dr-amati..:u;t: pahú.Jjy 
(0 l'!!jJ'i.;;.:ovi a MtJ,t-ct, Mílw.t. J. Jt &t'Ít!1pt·n n-!l:it':t ~, ... Á.růtlmu b:4.{ei!, roJpi' .\.fad>•iÍ •ffk(J, ;V~~t'•~r-\im prtJblclm•'lf'!JP 
Jitktl ii tllliv;;i ófinlk1SII prim<fr 
1·'8 dnihb11 polr4,•tl pm11: se :am.~~,fi 1111 IJ.ij1Nc1'11 h '<f.• ;· o:,!.r:k m na .~'"::Witi:t·l;w~t ;;/(" ·· pt·;;~·áJNI jsm;o rfi.:ná 
1"'~&!:.4 a jt»á tviómi. aby Jc'J.~h; ' " :Mrd'1ťrti .*<'ttl;'1f.l id : <Jlii'1f.l W'illu;/uá 

VyC\'<J<t'U..~ vý"'O''• •. "tt·•P.n·.' tuull'.\1! mil J,,;.., ;;c:Jp. ~. m·raJ m~l•t~·. J'r<~.i/H)I! 1·'4~/J=~· $ r.~Jag.~';[ldiVIl t:J. IJI••tftÁ ,($" 

lt11'M pt111J Vi'it.·/~,11. J';;•IMi f: tzMO m:fmitá rhl,:·aWJI ''ltf.r•c. r.;.•('h:·i• am ~:t·burw:.Hlf ubrú~l.;t• ( I \ ' fJ''"í:C.l'ltidt 

J<'Ýiltm: n. J•'f. p;.,rmc o;: ro.Jww 
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Příloha č. 5 A 

CI;:SKÁ REPUBLIKA 

. . . ~ 

IZO 6000 '166/tb - -----·------------
Ttfda: /Y- Ik ... ~nik: ~. . . Císlo v ttídnim '~'kazn: 6 

VYS.VĚDČENÍ 
list B 

Ruům: (·(".lo: . 

t------------·-J.._.!.?,~_h_:.~~----··----------1 1-------- . li~t H <'1:.1<> 1 . u ... tú B c1:U... rn 
ChoYiui. povhu:a• piectméty. saepo-vh:an~ př;d--;;;;;:-;·;j;;;';l-·;t;-;;·;·-~~....-..--

104 



Pň1ohy 

Příloha č . 5 B 

,4)_ - , - u_. - I' ;? 
v ... ~~'V'~ .... 
dnt' ... Jf~ _ _L,.(Jp( 
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