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ABSTRAKT 

Název: Materiální zabezpečení dítěte s postižením při vstupu do školy 

Title ofthesis: The material ensurence ofthe hadicaped child and his entry to school 

Cíl práce: 

Sledování a porovnání materiálních nákladů spojených se vstupem zdravotně postižených 

dětí do běžné základní školy. 

Metodika: 

Komparace, v níž se tážeme na rozdíly v materiálním zabezpečení dětí s různým 

zdravotním postižením při vstupu do školy. 

Výsledky: 

Na základě výzkumu se zjistilo, že z konečného součtu nákladů vydaných na úpravu 

prostředí a za výukové pomůcky vyplýv~ že nejvyššími částkami, které jsou potřebné při 

integraci zdravotně postižených dětí vstupujících do prvních tříd základních škol, se 

setkáme u dětí se sluchovým postižením, poté u dětí s tělesným postižením a jako nejméně 

nákladný se jeví vstup u dětí se zrakovým postižením. 

Klíčová slova: 
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lÚVOD 

Motto: 

" Má -li se člověk státi c1ověkem, musí být vzděláván .... Řekneš: Nicméně jsou lidé velmi 

tupého ducha, do nichž se nemůže vpraviti nic. Odpovídám: Sotva může být tak zašpiněné 

zrcadlo, aby aspoň nějakým způsobem nezachycovalo obraz, sotva může být tak drsná 

tabule, aby se přece něco a nějak nemohlo na ni napsat. Ostatně je-li zrcadlo znečištěno 

prachem nebo skvrnami, má se otfít a je-li tabule drsná, má se uhladit, tak jich bude 

možné užívat. Tak i mladí lidé, jen když budou hlazeni a broušeni, budou vybroušeni a 

uhlazeni jedni od druhých, takže konečně budou všichni chápati všeho. " 

(Komenský, 1958) 

Na dobrém počátku vše záleží. Tuto větu je jistě možno vztáhnout i na začátek školní 

docházky. Vstup do školy představuje totiž nejen nový dlouhodobý vývojový úkol pro dítě 

i jeho rodinu, ale i nárok a zátěž. V moderní společnosti hodnota školm'ho vzdělání, a tedy 

i prospěchu dítěte ve škole roste a celkové hodnocení dítěte jeho učiteli i rodiči úzce 

souvisí s tím, jak plní ve škole jejich očekávání. Škola představuje pro dítě situaci, ve které 

se uplatňuje především svým výkonem a podle něho se mu dostává ocenění, jehož 

vyjádřením jsou zejména známky, a tak přijetí, které je vázáno na splnění jistých 

podmínek. Výhodou samozřejmě je, má-li dítě od počátku všechny předpoklady 

k dobrému výkonu. Děti, u nichž jejich vlastnosti a schopnosti nedávají od počátku záruku 

zdaru, se snadno stávají ohroženými a o to více musíme dbát o zajištění podmínek, které 

jsou základem úspěšného školního výkonu. 

Oslabení zdravotního stavu, odchylka v tělesném i smyslovém rozvoji, stejně jako i jen 

zcela mírné opoždění psychického vývoje, se mohou stát handicapem, jenž dítěti 

znemožňuje držet krok s nároky vyučovacího procesu. Vážné obtíže či selhání na samém 

začátku školní dráhy srážejí dítě v jeho motivaci a ohrožují je ve splnění podstatného úkolu 

školm'ho věku, kterým je osvědčit svojí výkonnost v konfrontaci s druhými. Záleží proto na 

tom, aby děti vstupovaly do školy s nadějí, že její požadavky zvládnou, s nadějí, že budou 

na školu připravené. 
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COepráce: 

Sledováni a porovnání materiálních nákladů spojených se vstupem zdravotně postižených 

dětí do běžné základní školy. 

Úkoly: 

stanovit kategorie zdravotního postižení, které budou zařazeny do výzkumu 

- zjistit speciální potřeby u jednotlivých typů postižení 

- vypočítat hrubé náklady 

Vědecké otázky: 

1) Jakým způsobem zpracovávají speciálně pedagogická centra .nákladové položky 

pro integrační posudky žáků? 

2) Zda a do jaké míry jsou rozdíly v nákladech mezi jednotlivými typy zdravotního 

postižení v úpravách prostředí třídy a školy pro zkvalitnění výuky? 

3) Zda a do jaké míry jsou rozdíly v nákladech na výukové pomůcky mezi 

jednotlivými typy zdravotního postižení? 



2 TEORETICKÁ ČÁST 

2. 1 ZDRA VOTNÍ POSTIŽENÍ 

Hned po porodu se může k rodičům dostat zpráva o tom, že dítě nikdy nebude žít 

normálním životem. Lékaři mohou mluvit o podezření a poté i potvrzení postižení dítěte, 

např. o ztrátu sluchu nebo zraku. Nemusí se však jednat jen o fyzické ohrožení žití i 

zjištění např. specifických poruch učení mamená těžší a změněný život. Ať už se jedná o 

jakékoli postižení a jakýkoli věk dítěte, zpráva o něm vždy rodiči otřese, protože se jedná 

právě o jejich dítě. 

Po zjištění této skutečnosti se rodiče často cítí ztraceni, sami, zmateni. S hlavou plnou 

otázek se začínají vyrovnávat s novou situací. Brzy si začnou klást otázky na to, jak by 

mohli umožnit svému dítěti co nejlepší možný život v rámci omezení daných jeho 

postižením? Každé dítě potřebuje totéž: citovou podporu, zábavu, podněty a samozřejmě 

každodenní péči, jako je strava, oblečení a bydlení. Vyjádřeno jedním slovem, děti 

potřebují lásku. Je především dítětem, a až potom dítětem s určitým hendikepem. Jeho 

specifické potřeby vyžadují rovněž velmi specifický rodičovský přístup. 

Kolem některých postižení a nemocí se vytvořila řada pověr a mýtů, které mohou být 

příčinou strachu, nevšímavosti, zděšení a předsudků dokonce i rámci rodiny. Otevřený a 

věcný přístup napomůže k prolomení takových bariér a k přijetí dítěte i s jeho postižením. 

Postupně se pro rodiče stane péče o jejich postižené dítě rutinní záležitostí a mohou více 

přemýšlet o způsobech, jakými by jim mohla širší rodina a přátelé pomoci. Je důležité 

neuzavírat se před okolním světem. 

Při vyrovnávání se s postižením je nutno počítat s tím, že každá zásadní změna v životě 

dítěte a rodiny movu nastolí otázky vyrovnání se s postižením - jedním z takových 

memíků je vstup dítěte do školy. Rodiče v této chvíli jsou mova konfrontování se světem 

zdravých dětských vrstevníků a pro některé je řešením právě možnost integrace 

postiženého dítěte do běžné školy. 

(Langmeier, Matějček 1974) 
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2.1.1 KATEGORIZACE POSTIŽENÍ 

Smyslově postiženi 

Smyslová postižení - postižení zraku a sluchu. 

• Zraková postiženi 

V České republice je evidováno I 00 až I20 tisíc lidí zrakově postižených a I700 osob 

těžce zrakově postižených. 

Dle stupně zrakové vady rozdělujeme na: 

- nevidomé 

se zbytky zraku 

slabozraké 

- binokulární vady 

• Sluchová postižení 

Dělení: 

- Lehká nedoslýchavost - takto postižení se s okolím dorozumí, ale za lehce 

zhoršených podmínek mají obtíže. Co se týče úprav prostředí z hlediska bariér, 

nemají žádné větší požadavky. 

Střední nedoslýchavost- tato vada je kompenzována sluchadlem 

Středně těžká nedoslýchavost- problémy mají na vzdálenost větší než I m 

Těžká nedoslýchavost - postižená je i řeč 

- Velmi těžká nedoslýchavost - pouze zbytky sluchu 

Hluchota 

Tělesně postižení 

Druhů tělesných postižení a jejich kombinací je řada, tudíž zde vmikají i růmé nároky na 

bezbariérovost. Jistou pomůckou by mohla být kategorizace podle míry postižení. Provést 

kategorizaci není vůbec jednoduché vzhledem k obrovskému množství druhů nemocí, 

úrazů a jejich následků. 
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• I. kategorie 

Do této kategorie jsou řazeni lidé s lehčím tělesným postižením a starší osoby. 

Pohybují se většinou pomocí hole. Problémem jsou pro ně vysoké schodišťové 

stupně, těžko se jim nastupuje do dopravních prostředků a je pro ně nebezpečný 

kluzký terén. Mohou mít problémy se vstáváním ze židle. Pády, zejména u starších 

osob, způsobují velmi vážné následky. 

• II. kategorie 

Sem můžeme zařadit osoby, které se pohybují pomocí francouzských a kanadských 

holí, berlí a pomocí různých protetických a ortopedických pomůcek, které jim 

umožňují stoj a ve větší míře i chůzi. Tyto osoby mají potíže s chůzí jako takovou. 

Jsou schopni ujít pouze omezenou vzdálenost a chůze je značně vyčerpává. Těžko 

vstávají, často potřebují pomoc druhé osoby. Velkým problémem jsou pro ně 

schody, zvláště tehdy, chybí-li zábradlí. Dopravní prostředky jsou pro ně zcela 

nepřístupné. 

• III. kategorie 

Do třetí kategorie se řadí vozíčkáři. Ale i mezi nimi existují podstatné rozdíly. Jsou 

vozíčkáři, kteří potřebují vozík jen pro pohyb venku, protože nejsou schopni delší 

dobu stát nebo chodit. Často to jsou osoby s amputací dolní končetiny, mohou to 

být také lidé uvedení v druhé kategorii. 

Pak jsou vozíčkáři trvale upoutáni na ortopedický vozík ale zcela samostatní. 

Nepotřebují, až na výjimečné situace, pomoc druhé osoby. Žijí životem jako každý 

jiný. Dojíždějí do zaměstnání autem, vychovávají děti, starají se o své blízké. 

Zkrátka ''jen nechodí". Další skupinou mezi vozíčkáři jsou ti, kteří k některým 

úkonům vyžadují asistenci druhé osoby. Potřebují pomoc při přesunech, při osobní 

hygieně, leckdy i při pohybu venku. Tyto osoby mají ve větší či menší míře 

postiženy i ruce. 

Dále vozíčkáři, kteří potřebují pomoc čtyřiadvacet hodin denně. Jsou to většinou 

quadruplegici. 

Zvláštní skupinou se specifickými potřebami jsou osoby pohybující se na 

elektrickém vozíku. Tito lidé mají vzhledem k druhu vozHru zvýšené nároky na 

prostor. Na tuto skupinu vozíčkářů architekti ve svých projektech často zapomínají. 
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• IV. kategorie 

V této kategorii jsou postižení, jejichž onemocnění je progresivní. Nároky na 

úpravy jsou tedy velmi velké a je zde nutné myslet na to, že budou stále narůstat. 

Osoby vnitřně postižené 

• Osoby s chorobami srdce a plic 

Těmto osobám činí potíže delší chůze a stoupání do schodů. Nároky na prostředí 

jsou stejné jako u osob se sníženou schopností pohybu. 

• Osoby trpící epilepsií, hemof"llií apod. 

Obecně je znám, že tyto osoby trpí závratěmi a záchvaty, při kterých by mohlo dojít 

k poranění. Proto je nutné odstranit všechny překážky s ostrými hranami a rohy. 

• Osoby mentálně postižené 

Tyto osoby představují velmi různorodou skupinu, z čehož vyplývají i velmi různé 

nároky na životní prostředí. Doporučuje se aplikovat velmi jednoduché uspořádání 

s jasnými, jednoznačnými symboly případně značkami. (Filipiová 1998) 

2. 2 VZDĚLÁ V ÁNÍ ZDRA VOTNĚ POSTIŽENÝCH 

Vlivem vývoje v posledních letech se Česká republika stává zemí s typicky smíšeným 

systémem vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením. Vedle rozvinutého a 

historicky utvářeného systému tzv. speciálního školství se postupně rozvíjel a rozvíjí 

model vzdělávání dítěte se zdravotním postižením jako účastníka hlavního vzdělávacího 

proudu, začleněného do některé ze škol vzdělávací soustavy (mateřské, základní, středm'). 

Řešení podmínek vzdělávání v rámci obou těchto základních směrů se stalo základním 

úkolem současnosti- i po přijetí nové školské legislativy. 

Vzdělávání dětí, žáků a studentů ve speciálních školských zařízeních (dříve označovaných 

jako speciální školy) má na našem území velkou tradici. Činnost těchto škol je dlouhodobě 

dobře organizačně, metodicky, personálně i finančně zajišťována. Přesto bývá tento způsob 

vzdělávání někdy označován jako segregační, a tedy v rozporu s pravidly a principy 

sociálního začleňování. Tomu naopak odpovídá vzdělávání obecně označované jako 

integrované, tedy přítomnost dětí, žáků a studentů v hlavním vzdělávacím proudu tzv. 

běžných škol. (Michalík 2000) 

10 



2.2.1 INTEGRACE 

Nejobecněji bychom mohli integraci (zdravotně postižených) rozčlenit na integraci širší, tj. 

na integraci občanu se zdravotním postižením do společnosti a na integrace dílčí, tj. řešící 

specifickou oblast života - vztahů zdravotně postižených. Můžeme tak hovořit o integraci 

v zaměstnání, sportu, volného času a- ponejvíce- o tzv. integraci školské. Jakkoliv slovo 

integrace patří k vysoce frekventovaným termínům, není mnohdy zcela jasné, co se za 

jednoslovným označením skrývá. Původní latinský význam slova integer - nenarušený, 

úplný, se postupně vyvinul přinejmenším ve dva základní náhledy na sémantický význam 

slova integrace. 

První představuje význam obsažený v naučných slovnících (Klimeš 1986): 

Integrace - 1. kniž. scelení, ucelení, sjednocení, 2. biol. Sjednocující, souladné spojení 

všech tělních částí v jednotný celek. Tedy význam reflektující původní znění latinského 

překladu slova. 

Z domácích autorů se fenoménu integrace ponejvíce věnuje Jesenský (1995). Integraci 

chápe jako "dynamický, postupně se rozvíjející pedagogický jev, ve kterém dochází 

k partnerskému soužití postižených a intaktních na úrovni vzájemně vyvážené adaptace 

během jejich výchovy a vzdělávání a při jejich aktivním podílu na řešení výchově 

vzdělávacích situací." Pro takto zvolené pojetí pak užívá termín "pedagogická integrace". 

Pedagogická integrace zahrnuje následující stupně: 

1. Plná integrace v jakémkoliv výchovně vzdělávacím prostředí bez použití 

speciálních pomůcek s vysokým sociálním statusem. 

2. Podmíněná integrace v jakémkoliv výchovně vzdělávacím prostředí s použitím 

osobních kompenzačních a reedukačních pomůcek s vysokým sociálním statusem. 

3. Snížená integrace, vázaná na technické a jiné úpravy výchovně vzdělávacího 

prostředí, užívání speciálních pomůcek, s mírně sníženým sociálním statusem. 

4. Ohraničená integrace, v technicky upraveném výchovně vzdělávacím prostředí, 

s použitím speciálních pomůcek, s pravidelným uplatňováním speciálních metod 

v průměrném rozsahu při uchování přijatelného sociálního statusu. 

5. Vymezená integrace na upravené výchovně vzdělávací prostředí s použitím 

speciálních pomůcek, s pravidelným uplatňováním speciálních metod v průměrném 

rozsahu při uchování přijatelného sociálního statusu. 
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6. Redukovaná integrace na upravené výchovně vzdělávací prostředí s použitím 

speciálních pomůcek, s pravidelným uplatňováním speciálních metod 

v převládajícím rozsahu při přijatelném sociálním statusu. 

7. Narušená integrace na upraveném výchovně vzdělávacím prostředí s použitím 

speciálních pomůcek, s uplatněním speciálních metod v plném rozsahu při 

zachování integračních cílů a obsahů při sníženém sociálním statusu. 

8. Segregovaná výchova a vzdělání, v upravených podmínkách s použitím speciálních 

pomůcek, uplatněním speciálních metod v plném rozsahu se zachováním 

integračních cílů s omezeným sociálním statusem. 

9. Vysoce segregovaná výchova a vzdělání ve speciálně upraveném prostředí 

s použitím pomůcek, s uplatněním speciálních metod v plném rozsahu při uplatnění 

reedukace integračních cílů a obsahů s podstatně omezeným sociálním statusem. 

V kontrastu s šíří a dynamikou jeho definice uvedeme i pojetí integrace, jak bylo po léta 

předkládáno speciálně pedagogické veřejnosti. Jde o pojetí, zavedené již v období 

budování speciální pedagogiky jako oboru. Pojetí, jehož tvůrcem je zakladatel čs. speciální 

pedagogiky, či přesněji defektologie, prof. Sovák. "Zatímco osoby stižené vadami smyslu 

a vadami tělesnými mohou dosáhnout nejvyšších stupňů socializace, osoby mentálně 

postižené zůstávají na nižších stupních, tj. utility, inferiority a adaptace. Nejvyšším 

stupněm socializace je integrace jako úplné zapojení individua stiženého vadou, u něhož 

byly důsledky vady zcela a beze zbytku překonány." (Sovák 1975) 

Moderní pohled na fenomén zdravotm'ho postižení přináší rovněž změnu postavení 

zdravotně postižených ve společnosti. Jejich možnost plné integrace není možno vázat 

výhradně na úplné překonání postižení a jeho následků. 

Daleko více než dříve je dnes u integrace nutno poukázat na roli "druhé strany", tzn. 

majoritní části společnosti. I ona musí nutně změnit celou řadu svých postojů, tradic a 

pravidel. Což vyplývá mj. i z původního významu slova integré- tedy scelení. Dvou dosud 

- nepřirozeně - oddělených částí, v případě integrace osob zdravých a zdravotně 

postižených. Tomuto názoru svědčí i nově užívané označení osob se zdravotním 

postižením. Termínem "postižení" je třeba rozumět velké množství různých funkčních 

omezení, která se vyskytují v každé populací ve všech zemích světa. Lidé mohou být 

postižení fyzickou, mentální nebo smyslovou vadou, zdravotním nebo duševním 

onemocněním. Handicap potom představuje ztrátu nebo omezení příležitosti účastnit se 
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života společnosti na stejné úrovni jako ostatní. Termín "označuje konflikt osoby 

s postižením a prostředí. Jeho účelem je položit důraz na nedostatky v prostředí i v mnoha 

organizovaných aktivitách ve společnosti, např. informacích, komunikaci a vzdělávání, 

které zabraňují osobám se zdravotním postižením, aby se zapojily za vyrovnaných 

podmínek." (Miiller 2004) 

z praktických zkušeností evropských zemí i z poznatků v naší zemi lze vytvořit následující 

schéma školské integrace, s nimž se můžeme setkat, resp., s nimž počítá i v současnosti 

platná právní úprava vzdělávání dětí s postižením. 

Základními prvky tohoto členěni jsou: 

Dítě- žák se zdravotním postižením ve speciálním zařízení (škole, ústavu) - tzv. 

segregace 

1. Dítě se zdravotním postižením tráví ve speciálním zařízeni všechen čas, jeho 

vzdělávání se odehrává výlučně v daném zařízeni. Jsou omezeny i ostatní jeho 

kontakty s přirozeným (rodinným, komunitním) prostředím. Zpravidla se jedná o 

děti s různým stupněm mentálního postiženi, které ztratily možnost pobývat 

v původní rodině a jsou umístěny v ústavu sociální péče s celoročním pobytem. 

2. Dítě se zdravotním postižením je umístěno ve speciálním zařízeni. V jeho 

vzdělávání se počítá i s občasnou, ovšem pravidelnou a organizovanou, formou 

vzdělávání v prostředí zdravých dětí. Půjde zejména o děti umístěné v ústavech 

sociální péče, příp. v internátních zařízeních resortu školství. V praxi se jedná o 

exkurze, návštěvy, individuální vzdělávací pobyty v tzv. běžných školách apod. 

3. Dítě se zdravotním postižením je umístěno ve speciálním zařízeni, jeho vzdělávání 

však probíhá v běžné škole s ostatními zdravými žáky. Speciálním zařízením zde 

bývá zpravidla ústav sociální péče pro daný typ postiženi. Důvody jeho umístění 

v takovém zařízení jsou většinou více sociální, než přímý vliv zdravotního 

postižení. Dítě za podpory zařízení navštěvuje běžnou školu v sídle ústavu. Možná 

je návštěva speciální třídy i začlenění dítěte s postižením do běžné třídy školy. 
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Dítě - žák se zdravotním postižením ve skupině (třídě) dětí zdravých- tzv. integrace 

1. Dítě pobývající v přirozeném komunitním prostředí (rodina, náhradní rodinná 

výchova) je vzděláváno v speciálním zařízení. Jedná se o speciální školu či její 

detašované pracoviště, případně i při ústavu sociální péče. Dítě je vzděláváno 

s ostatními dětmi s daným typem a zpravidla i stupněm postižení. 

2. Dítě pobývající v přirozeném komunitním prostředí je vzděláváno v běžném 

školském zařízení ve speciálním prostředí. Jedná se o organizační formu 

speciálních tříd, které mohou být ustaveny při mateřských i základních školách. 

Speciální třídy je možno zřizovat pro všechny druhy postižení. I u této formy 

společného vzdělávání rozlišujeme širokou škálu stupňů a forem společného 

vzdělávání: od úplného oddělení organizační i obsahové stránky výuky až po různě 

organizované formy společného vzdělávání dětí s postižením i dětí zdravých 

v rámci dané školy, nebo i různých škol. Této organizační formě školské integrace 

se někdy h'ká kooperativní model vzdělávání. 

3. Dítě s postižením pobývá v přirozeném komunitním prostředí a je vzděláváno 

v běžném školském zařízení v prostředí skupiny (třídy) zdravých dětí. 

Uvedené členění forem společného vzdělávání dětí s postižením a zdravých vychází 

z důležitého prvku ovlivňujícího jeho formy, způsoby a koneckonců i úspěšnost. Je jím 

možnost či nemožnost pobytu dítěte s postižením v původním, tedy rodinném prostředí. 

Důraz je zde rovněž kladen na institucionální zabezpečení organizace vzdělávání. 

S jistou mírou zjednodušení jsou speciální zařízení (určená výlučně nebo převážně pro 

děti s postižením) považována za segregační a tzv. běžné školy za integrační. 

(Michalík 2000) 

2.2.2 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ÚSPĚŠNOST ŠKOLSKÉ INTEGRACE 

Mezi základní faktory patří zejména: 

• Rodiče a rodina 

• Škola 

• Učitelé 

• Poradenství a diagnostika 

• Forma a integrace 
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• Prostředky speciálně pedagogické podpory: 

asistent pedagoga 

osobní asistent 

- rehabilitační, kompenzační a učební pomůcky 

úprava vzdělávacích podmínek 

• Další faktory: 

architektonické bariéry 

sociálně psychologické mechanismy 

organizace zdravotně postižených 

Jen složitě je možno dále uvedené subjekty a instituty klasiftkovat podle jejich důležitosti a 

významu. Jestliže obecně přijmeme pravidlo, že architektonická úprava prostředí školy je 

pro dítě s tělesným postižením důležitá, v konkrétní situaci dítěte ve škole se může jako 

důležitější jevit zcela jiný druh prostředků speciálně pedagogické podpory. Nikoliv 

náhodou mezi faktory, ovlivňující úspěšnost školské integrace, chybí samo dítě 

s postižením. Není tomu tak proto, že by ono samo, jeho osobnost, charakter, vlastnosti, 

druh postižení, nebyl pro úspěšnost integrace významný. Samozřejmě, že integrace dítěte 

do běžné školy je ovlivněna i jeho přáními, postoji a očekáváními. Do uvedené klasiftkace 

není dítě zařazeno z toho důvodu, že ono samo je hlavním a nejdůležitějším aktérem 

procesu, nikoliv jeho "faktorem". 

Před uvedením vyjmenovaných faktorů ovlivňujících úspěšnost integrace je možno uvést 

několik poznatků k osobnosti dítěte. 

Stejně jako u dítěte zdravého je vhodné, pokud je k návštěvě školy připravováno a 

motivováno. Vše bude zvýrazněno a ovlivněno druhem a stupněm postižení. 

Dítě by však nemělo být stresováno případnými obavami či nereálnými očekáváními 

rodičů a ostatních dospělých. Ditě by mělo být připraveno účastnit se běžného života 

školy, s úpravami danými jeho zdravotním postižením. Nelze tedy očekávat či nařizovat 

plnou účast na všech činnostech školy. Dítě není do školy přijímáno a smysl integrace 

nespočívá ve snaze dítě "znormalizovat". Podstatou a základním předpokladem úspěšné 

integrace je naopak poskytnutí odpovídajících prostředků speciálně pedagogické podpory. 

Složitou otázkou zůstává sociální status dítěte ve skupině vrstevm'ků. Jedním z důvodů 

odmítnutí integračních tendencí, zejména v počátcích 90. let, byly obavy z odmítnutí dítěte 

zdravými spolužáky. 
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Obvyklým konstatováním pedagogů i rodičů v těchto případech je, že "děti dokážou být 

velmi kruté". Několik let integrační praxe u nás zatím podobným obavám nenasvědčují. 

Ukazuje se, že přítomnost dítěte s postižením ve třídě, je ostatními dětmi zpravidla 

vnímána jinak než výše uvedené, v podstatě drobné, odchylky. Děti zpravidla cítí 

závažnost skutečného zdravotního postižení a vítězí (zatím) soucit a pomoc, vystřídaná 

později u některých spolužáků lhostejností. 

RODINA A RODIČE 

Rodiče dětí se zdravotním postižením jsou na jedné straně specifickou skupinou rodičů, na 

straně druhé nemusí být projevy jejich vztahu k dítěti nutně poznamenány existencí 

postižení dítěte. Existují desítky teorií o prožívání faktu existence postižení u vlastm'ho 

dítěte. 

V procesu integrace u rodičů se zdravotně postiženým dítětem mohou být zvýrazněny či 

umocněny některé aspekty a jsou to zejména: 

obavy o osud a zdraví dítěte vedoucí k větší opatrnosti 

- nedůvěra a zvýšena citlivost vůči institucím a jejich představitelů, (tedy i vůči 

škole) 

výrazně pociťovaná ekonomická a sociální nejistota 

větší závislost na poradenských a posudkových institucích a jejich pracovnících 

- zvýšená psychická i fyzická unavitelnost 

- rodiče si musí zvolit pro své dítě vzdělávací cestu v rámci běžné, tedy nejprve 

základní školy 

ŠKOLA 

V zásadě by měl být respektován princip návštěvy školy, nejbližší místu bydliště žáka, 

podřízen však právu svobodné volby rodičů dítěte. A to včetně žáka se zdravotním 

postižením. Právě u této skupiny dětí však nelze požadavek blízkosti bydliště vždy zajistit. 

V současnosti spíše výjimečně, ale i v budoucnu, s rozvojem prostředků speciálně 

pedagogické podpory, nebudou zřejmě úplně všechny školy připraveny na přijetí dítěte 

s každým druhem postižení. 
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o atmosféře ve škole leccos rodiči s postižením napoví již první kontakty se školou. Z nich 

je možno vysledovat, jaké asi možnosti vzdělání pro své dítě ve škole rodiče nalemou. 

UČITEL A JEHO ROLE VE ŠKOLSKÉ INTEGRACI 

Základním momentem, majícím vliv na všechny další aspekty činnosti učitele 

integrovaného žáka s postižením, je jeho motivace. Bývá nejrůmější. Na školách ČR však 

převládají altruistické postoje pomoci a porozumění. Hned za nimi se setkáváme 

s profesionálním zájmem o zvládání nové pedagogické situace a výjimkou nejsou ani 

postoje, které lze jednoduše nazvat jako ,,neschopnost odmítnout". Roli učitele dítěte 

s postižením v běžné škole je důležité výramě ocenit a vyzdvihnout. Přijetí dítěte 

s postižením do třídy mamená pro učitele větší nároky na přípravu výuky jako celku i 

jednotlivých hodin. Učitel musí zvládnout rozdělení svého zájmu a působení mezi zdravé 

,žáky a žáka s postižením. Tak, aby žádná ze stran nebyla v nevýhodě a ochuzena nízkým 

nároky a nedostatkem času. 

PORADENSKÁ PRACOVIŠTĚ A JEllCH VZTAH K INTEGRACI 

Jedná se o systémy školmno poradenství, představované speciálně-pedagogickými centry a 

pedagogicko-psychologickými poradnami. Vedle nich se rodina setkává ještě 

s poradenskými službami poskytovanými centry ranné péče a službami provozovanými 

organizacemi zdravotně postižených. Bezprostřední výmam pro školskou integraci mají 

pochopitelně zejména zařízení resortu školství. Ostatní poradenská pracoviště zejména 

ovlivňují postoje rodičů a jejich představy o budoucím životě a vzdělání dítěte. Mohou tak 

ovlivnit i představy rodičů o formě vzdělávání dítěte s postižením. 

Předpokladem vhodného poradenského vedení ze strany příslušného pracovníka je 

samozřejmě malost nejen stavu a potřeb dítěte, ale i malost podmínek na jednotlivých 

školách v regionu se zaměřením na možnosti poskytnutí účinné speciálně pedagogické 

podpory. V tomto směru je činnost, zpravidla center, nezastupitelná. Jejich pracovníci jsou 

v kontaktu s běžnými školami, mohou a také zpravidla jednají spolu s rodiči, s řediteli škol 

vytipovaných jako vhodné pro přijetí dítěte. 
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FORMA INTEGRACE 

Jedná se o varianty dvou základních forem. Individuální zařazení dítěte s postižením do 

běžné třídy základní (mateřské, střední) školy a do speciální třídy takové školy. 

Zjednodušeně je možno předpokládat zřizování speciálních tříd zejména v městských 

aglomeracích, kde existuje možnost, že do třídy bude zajištěn minimální počet dětí. 

Naproti tomu na venkovských školách bude, s výjimkou třídy pro děti s mentálním 

postižením, otevření takové třídy obtížné. Obě formy integrace mají své výhody a 

nevýhody. Individuální integrace znamená plné začlenění dítěte s postižením do 

přirozeného sociálnťho prostředť majoritní společnosti, zde představované skupinou 

zdravých žáků. Je náročná na odborné vedení, prostředky speciálně pedagogické podpory. 

V případě speciálních tříd základních škol je zachován princip speciálně pedagogického 

vedení ve třídě, působí zde speciální pedagog, je možno běžně pracovat s užitím speciálně 

pedagogických metod, jednodušeji se zajišťují ostatní prostředky speciálně pedagogické 

podpory. Kontakt žáků s přirozeným prostředťm není omezen tak výrazně, jako je tomu u 

internátních škol či dokonce ústavů. Zpravidla existují i formy společného vzdělávání dětí 

s postižením ze speciální třídy a ostatních tříd. 

PROSTŘEDKY SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PODPORY 

Asistent pedagoga 

Poprvé se možnost působení dvou pedagogů objevila ve vyhlášce o speciálních školách 

z roku 1997, a to v případě třídy dětí autistických a hluchoslepých na speciálních školách. 

Podle znění zákona č.561!2004 Sb. (školský zákon) může ředitel mateřské školy, základní 

školy, základní školy speciální, střední školy a vyšší odborné školy může se souhlasem 

krajského úřadu ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dťtě, žák nebo student 

se speciálními vzdělávacími potřebami, zřídit funkci asistenta pedagoga. V případě dětí, 

žáků a studentů se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je nezbytné 

vyjádření školského poradenského zařízení. Hlavními činnostmi asistenta pedagoga jsou 

pomoc žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí, pomoc pedagogickým pracovníkům 

školy při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci se žáky při spolupráci se 

zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází. 
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Osobní asistent 

Osobní asistent bývá v praxi základních škol mnohdy vnímán jako nejdůležitější 

prostředek speciálně pedagogické podpory. Je tomu zejména u dětí s těžším tělesným či 

mentálním postižením. Na jedné straně je jistě žádoucí zvětšování počtu osobních asistentů 

v našem školství, na druhé straně ani ve vyspělých zemích neplatí pravidlo: jedno dítě 

s postižením -jeden asistent. Často je alespoň na začátku procesu integrace nutné, aby byl 

ve třídě s integrovaným dítětem přítomen asistent. Některé děti se bez asistence neobejdou 

po celou dobu školní docházky. Zajistit tohoto asistenta a peníze, z kterých bude placen, 

není jednoduchou záležitostí. Činnost osobního asistenta spočívá zejména v oblasti 

dopravování žáka do školy, zajištění pomoci při sebeobsluze, osobní hygieně a stravování 

žáka. V případě osobního asistenta je nutné velmi přesně stanovit hranice kompetencí -

zejména to, kde končí osobní asistence a začíná práce asistenta pedagoga a také kde začíná 

a končí zodpovědnost za dítě v rámci výchovně vzdělávacího procesu a ostatních aktivit -

např. doprava domů. 

Rehabilitační, kompenzační a učební pomůcky 

Známe dvojí základní způsob jejich pořízení: 

formou zápůjčky ze speciálně pedagogického centra, 

formou nákupu z prostředků příplatku na zdravotní postižení. 

Další možností je využití osobních pomůcek žáka, zapůjčených z jeho domova. Kombinací 

všech uvedených způsobů lze zpravidla vyřešit nejaktuálnější potřeby dítěte. V současnosti 

školský zákon a jeho vyhlášky ukládají povinnost přesně stanovit okruh pomůcek 

hrazených z prostředků školství, stejně tak jako vyjádřit explicitně finanční náročnost 

podpory vzdělání integrovaného dítěte(§ 160 odst. 1, písm. c) zákona č. 561/2004 Sb). 

Úprava vzdělávacích podmínek 

Jedná se zejména o využití možností daných úpravami učebních plánů a osnov. Vyučující 

musí mít třeba na mysli i odpovídající způsob rozesazení žáků ve třídě, úpravu lavic a 

pracovních míst, porost opor odpočinek a další. 
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DALŠÍ FAKTORY 

Architektonické bariéry 

Velmi mnoho základních škol České republiky je bariérových, a to nejen pro tělesně 

postižené, ale i pro žáky se smyslovým postižením. Jedná se o důsledek desetiletí 

neřešených otázek přístupnosti veřejných budov. Do jisté míry se boj zdravotně 

postižených za zlepšení přístupnosti a odstranění architektonických bariér, ve svém pojetí 

diskriminace, podobá procesu školské integrace. V České republice je většina základních 

škol v majetku obcí. Obce ze svého rozpočtu hradí stavební úpravy škol. Na úvaze a 

posouzení obce bude (samozřejmě měla by být inspirována ředitelem školy či školským 

úřadem), zda poskytne prostředky na bezbariérovou úpravu školy. Ve větších městech je 

žádoucí postupovat cestou výběru spádové a dostupné školy, na níž budou bezbariérové 

úpravy provedeny. V menších obcích je odstranění bariér skutečným problémem. Voleny, 

proto bývají náhradní řešení formou zapůjčení či koupě schodolezů, které umožní bariéry 

překonat. 

Sociálně psychologické mechanismy 

Souhrnným označením je možno postihnout širokou škálu postojů, soudů, stanovisek, ale i 

opatření a řešení, která doprovázejí nejen školskou integraci, ale obecně život občanů se 

zdravotním postižením. Ve společenském vědomí a leckdy spíše v podvědomí stále 

přetrvávají návyky z dřívějších desetiletí, a nejen jich. Na druhé straně, zejména 

v posledních letech a u dospívající generace, se setkáváme s přirozeným vztahem ke 

zdravotně postiženým, jejich potřebám i odlišnostem. Tyto postoje ještě umocňuje a 

rozšiřuje školská integrace. 

Z postojů a stanovisek, týkajících se dětí se zdravotním postižením, jsou nejdůležitější ty, 

které přímo ovlivňují a vytvářejí atmosféru ve škole, v níž je dítě integrováno. Právě proto 

je nezbytná příprava prostředí školy i v tomto směru. Dokud nebude většinovou 

společností chápán pobyt dítěte s postižením v běžné třídě jako samozřejmost, bude 

zpravidla vhodné při plánování takového kroku hovořit i s rodiči dětí zdravých. Nelze 

jednoznačně odpovědět, jak postupovat v případě jejich nesouhlasu. Jistě není vhodné, 

pokud by dítě mělo jít do prostředí, které od počátku vykazuje znaky xenofobie a hostility. 

Není ovšem přípustně, aby kdokoliv, mimo platnou právní úpravu, rozhodoval o tom, kdo 
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a jaké děti se budou či nebudou ve škole vzdělávat. Rodiče dětí někdy vyjadřují své obavy, 

protože se obávají, zda i vzdělávacím potřebám jejich dětí bude ve třídě poskytována 

odpovídající pozornost. A těmto obavám, kterou jsou přirozené a legitimní, je možno čelit 

systémem odpovídající speciálně pedagogické podpory pro dítě s postižením. 

Organizace zdravotně postižených 

Rodičovské orgamzace sehrávaly velkou úlohu při prosazování školské integrace ve 

vyspělých zemích. U nás tuto roli plní zejména Národní rada zdravotně postižených, která 

vykonává koordinační funkci pro všechny organizace zdravotně postižených. Rovněž 

organizace, sdružující občany podle jednotlivých postižení, nebo rodičovské organizace, 

vyvíjejí tlak na státní orgány se snahou prosadit své představy o vzdělávání dětí 

s postižením. Jedná se např. o Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých, 

organizace sluchově postižených, ale i Sdružení pro pomoc mentálně postiženým. 

Na místní úrovni vznikly desítky rodičovských sdružení, která jednají s místními 

školskými úřady a obcemi o vytváření podmínek pro integrované vzdělávání dětí 

s postižením. (Milller 2004) 

2.2.3 PRÁ VNÍ ÚPRAVA ŠKOLSKÉ INTEGRACE 

Nový zákon č. 56112004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) nabyl účinnosti I. ledna 2005. Tento zákon nahradil tři 

dosud platné zákony upravující příslušné oblasti školství, a to zákon č. 2911984 Sb., o 

soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 56411990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění 

pozdějších předpisů, a do jisté míry zákon č. 7611978 Sb., o školských zařízeních, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zcela nově je podle tohoto zákona pojímáno vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, zejména uplatněním jejich práva na vzdělání pomocí specifických forem a 

metod a na vytvoření zvláštních podmínek, které jejích vzdělávání umožní. Změnou v této 

souvislosti je, že zákon podporuje propojení speciálního školství se školami běžného typu 

a do jisté míry posiluje tendenci k individuální integraci žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami do "běžných" škol. Pro tyto žáky mohou být upraveny vzdělávací programy 
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podle jejich potřeb. Zákon dále počítá s podpůrnými opatřeními ve prospěch těchto žáků, 

například asistenty pedagogů. Zároveň ponechává možnost, aby v odůvodněných 

případech mohly být i nadále zřizovány samostatné školy, popřípadě třídy pro žáky se 

zdravotním postižením. 

V systému povinné školní docházky dochází k několika změnám - zákon nově definuje 

způsoby jiného plnění povinné školní docházky, a to tzv. individuálním vzděláváním Gen 

v rámci prvního stupně základní školy). Za jiný způsob plnění povinné školní docházky 

bude považováno i vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením. 

V zákoně je kladen důraz na rovnost vzdělávacích příležitostí pro všechny a odstranění 

překážek, které by tomu bránily, respektování vzdělávacích potřeb jednotlivců při 

vzdělávání, kvalitu vzdělávacího procesu. Zmínka je též o prostředí vzájemné úcty, 

respektu ke všem osobám a opatřeních proti projevům diskriminace a netolerance, pokud 

jde o přístup ke vzdělávání. Zároveň je tak zdůrazněno úsilí o zabezpečení přístupu ke 

vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. 

V nové právní úpravě se nepočítá se samostatným právním vymezením stávajících 

"speciálních škol". Z právního hlediska se tyto školy stávají školami druhově vymezeními 

s tím, že zvláštním typem základní školy zůstává pouze základní škola speciální zřizovaná 

pro žáky s těžkým mentálním postižením, s více vadami a s autismem. 

Zákon uvádí, že vyžaduje-li to povaha zdravotního postižení, je možné zřizovat pro děti, 

žáky a studenty se zdravotním postižením školy, popřípadě se souhlasem krajského úřadu 

(s ohledem na zvýšenou finanční náročnost) v rámci školy jednotlivé třídy, oddělení nebo 

skupiny s upravenými vzdělávacími programy. Uvedené ustanovení je možno vykládat 

jednak jako zakotvující svého druhu pokračování tzv. skupinové integrace žáků se 

zdravotním postižením, jednak jako prostor pro zřizování škol, dosud označovaných jako 

školy speciální pro žáky s jednotlivými druhy zdravotního postižení. 

Povinnosti zajistit podmínky pro uskutečňování vzdělávání dětí, žáků a studentů se 

zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je i nadále svěřena kraji. 

V případě zřízení jednotlivých tříd, oddělení nebo skupin pro děti, žáky či studenty se 

zdravotním postižením není tento údaj zapisován do školského rejstříku, ale jedná se pouze 

o organizační opatření v rámci "běžné" školy. S ohledem na skutečnost, že je při 

vzdělávání v těchto třídách založen zvýšený nárok na finanční prostředky poskytované ze 

státního rozpočtu, je k těmto "organizačním krokům" nutný vždy souhlas krajského úřadu. 

(Michalík 2005) 
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2.2.4 ŠKOLNÍ ZRALOST 

Školní zralost mamená školní zralost dosažení takového stupně vývoje, který umožňuje 

dítěti se zdarem si osvojovat školní malosti a dovednosti. Je to jev komplexní. Termín 

"zralost" bývá spojován se spontánním vývojem, biologickým zráním příslušných struktur 

a funkcí. Vývoj však vždy probíhá v interakci s vnějším prostředím, se záměrným i 

nezáměrným ovlivňováním i podněcováním v prostředí, v němž dítě vyrůstá. Někteří 

pracovníci, zvláště pedagogové, dávají proto přednost termínu "školní připravenost" či 

"způsobilost", do něhož zahrnují vlivy vnější i vnitřní. Langmeier (1974) pokládá školní 

zralost za dosažení takového stavu "somatopsychického vývoje dítěte, který je výsledkem 

vývoje celé předchozí etapy, je vymezen přiměřenou výkonností, přizpůsobeností a 

subjektivním pocitem štěstí dítěte a je zároveň předpokladem pro plnění nových úkolů a 

nároků". Toto pojetí počítá s působením zkušeností, jež závisí zejména na podnětnosti 

výchovného prostředí. (Říčan 2006) 

2.2.5 ZAČLEŇOV ÁNÍ POSTIŽENÉHO DÍTĚTE DO ŠKOLY 

Sluchově postižený v běžné škole 

Stále více rodičů je přesvědčeno, že jejich sluchově postižené dítě je schopno zvládnout 

všechna úskalí interkultumí komunikace a snaží se ho umístit do běžné základní školy. Ke 

kladům této snahy lze rozhodně přičíst možnost dítěte zůstat v rodinném prostředí a 

upevňovat sociální vztahy se svými slyšícími vrstevníky. Úspěšnost integrace nelze 

dopředu přesně odhadnout. Zkušenosti však ukazují, že mnohem snadněji se integruje 

nedoslýchavé dítě, nebo dítě ohluchlé, kterému je voperován kochleární implantát. Lze 

totiž využít toho, že dítě má určitou zpětnou akustickou vazbu nebo sluchovou zkušenost 

před ohluchnutím, i když zvuky přicházející k dítěti prostřednictvím kochleárního 

implantátu mají poněkud jiný charakter než zvuky, které slyšelo před ohluchnutím. 

Na možnost umístit sluchově postižené dítě do běžné školy pamatuje i naše legislativa. 

Rodič (nebo zákonný zástupce dítěte) má právo požádat o jeho zařazení do běžné školy. 

Pro úspěšné zařazení sluchově postiženého dítěte mezi slyšící vrstevníky je třeba 

respektovat dodržení určitých podmínek. 
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K nejdůležitějším předpokladům úspěšné integrace patří především včasná depistáž a 

vyšetření sluchu dítěte, včasné přidělení kvalitm'ho sluchadla, včasná reedukace sluchu a 

řeči, spolupráce logopeda s rodinou a spolupráce rodiny se školou. Důležité je celkové 

posouzení intelektu dítěte, jeho sociability, schopnosti adaptability a zhodnocení jeho 

sociální a emocionální zralosti. 

Jak ukázaly četné průzkumy v základních školách, učitelé přistupují ke sluchově 

postiženým dětem vzdělávajícím se v integrovaných podmínkách velmi odpovědně. Jsou 

ochotni do jisté míry přizpůsobit výuku jejich potřebám, uvítali by však více odborné 

pomoci ze strany speciálně pedagogických center. Shodují se také v názoru, že pro 

integrované vzdělávání je nejpřijatelnějším dítě nedoslýchavé, které má sluchovou vadu 

dobře kompenzovanou sluchadlem, s víc než průměrným intelektem, psychicky vyrovnané, 

s dobrým rodinným zázemím, pevnými základy orální komunikace a rozvinutým 

abstraktním myšlením. 

Nedosahuje-li sluchově postižené dítě v integrovaných podmínkách požadované výsledky 

a je zřejmé, že je psychicky přetěžováno, pak je lépe využít nabídku sítě speciálních škol 

pro sluchově postižené, které jsou vybaveny elektroakustickými kompenzačními 

pomůckami. Mají rozšířenou školní docházku o přípravný ročník, omezený počet žáků ve 

třídě, možnost vyučovat podle upravených osnov a aktuálně modifikovat výukové metody 

podle individuálních potřeb sluchově postiženého dítěte. 

(MUller 2004) 

Začlenění dítěte se zrakovým postižením do běžné školy 

Školní výkon a zejména jeho sociální ocenění má značný význam pro sebehodnocení 

dítěte. V případech žáků se zrakovými postiženími je větší riziko extremního přístupu 

k hodnoceni, projevující se nadměrnou toleranci nebo negativním anticipací, zejména ve 

srovnání se zdravými dětmi. Hlavním smyslem integračního procesu je začlenění dítěte se 

zrakovým postižením do kolektivu zdravých, proto v tomto procesu vedle samotného dítěte 

se zrakovým postižením sehrává významnou roli i kolektiv spolužáků. Děti by měly být na 

příchod spolužáka se zrakovým postižením dostatečně připraveny. V tomto momentu je 

důležité působení učitele, který by jim měl přiblížit jeho zdravotní problémy, z pohledu 

jejich budoucího spolužáka. 
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V případě nevidomého žáka mohou být vhodným prostředkem k seznámení se s tímto 

zrakovým postižením hry, při nichž dochází k vyloučení zraku. 

Děti alespoň částečně zjistí, jak vypadá svět zrakově postižených. Přijetí dítěte se 

zrakovým postižením do běžné školy závisí sice na rozhodnutí ředitele školy, ale ten by 

měl dát všem pedagogům možnost připravit se na jeho příchod. Pracovníci by se měli 

semámit s problematikou daného zrakového postižení, se specifickými jevy, jež budou 

prolínat výchovně vzdělávacím procesem, s potřebnými optickými či kompenzačními 

pomůckami, které bude žák se zrakovým postižením pro svůj rozvoj či osobní potřebu 

využívat. 

S těmito problémy může pedagogům pomoci zejména speciálně pedagogické centrum pro 

zrakově postižené. Jeho pracovníci by měli učitele seznámit se zvláštnostmi výchovy a 

vzděláváním zrakově postiženého žáka, s pomůckami, popř. doporučit hodnou odbornou 

literaturu. Některá speciálně pedagogická centra pro zrakově postižené mají tyto základní 

informace zpracovány ve svých vlastních metodických materiálech. Pracovníci speciálně 

pedagogického centra by měli pedagogům nejen doporučit pomůcky, ale také předvést jak 

a kdy je u daného žáka využívat. Pokud je to možné, měli by pracovníci centra umožnit 

škole jejich zapůjčení ze svých zdrojů nebo seznámit pedagogy s tím, kde jinde si je 

mohou obstarat. K získání nových poznatků mohou přispět i odborné semináře či 

přednášky. Škola musí vytvořit odpovídající materiální a technické podmínky pro 

začlenění žáka se zrakovým postižením. Mezi základní předpoklady pro žáky, kteří mohou 

alespoň částečně využívat zrak, patří dobré osvětlení. Dostatečná intenzita světla je 

nezbytná při všech činnostech. 

Úpravy interiéru školy by měly sloužit k umožnění bezpečného samostatného pohybu 

dítěte. Z bezpečnostních a orientačních důvodů je mimo jiné pro žáky s rezidui zraku 

žádoucí např. Označení zasklených ploch barevnými páskami, barevné zvýraznění začátku 

a konce schodiště. Pro žáky nevidomé jsou to úpravy typu vodících linií či ozvučení. 

Každý žák se zrakovým postižením potřebuje mít i jisté úpravy pracovní plochy tak, aby 

měl jednak dostatek prostoru, ale současně, aby se na desce stolu dobře orientoval. 

Vedle materiálm'ho zabezpečení je důležité, aby se učitelé důkladně seznámili se specifiky 

v oblasti metodiky výuky jednotlivých předmětů, ve vazbě na individuální zvláštnosti 

jednotlivých žáků, z pohledu nejen zrakové vady, ale i psychiky či somatických 

zvláštností. 

(Ludíkové 1988) 
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Začleněni dftěte s poruchou mobility do školy 

V důsledku abnormity či poškození biologických faktorů a nevyhovujícího prostředí může 

vzniknout u dítěte porucha mobility - hybnosti, která může být přechodného nebo trvalého 

rázu. Pro výchovu a vzdělávání dětí tělesně postižených, tj. dětí s trvalejší poruchou 

hybnosti, je závažné, v jakém stadiu vývoje jedince určitá porucha hybnosti vznikla. 

Školy, ve kterých se vychovávají a vzdělávají tělesně postižené děti, žáci a studenti, sleduji 

základní cil: 

- poskytnout tělesně postiženým takové podmínky ve výchovně-vzdělávacím 

procesu, aby jim umožnily získat rovnocenné vzdělávání a výchovu jako zdravé 

populaci, 

- umožnit tělesně postiženým plně se zapojit do pracovního procesu podle svých 

schopností, aby se mohli stát plnoprávnými občany. 

Na počátku školní docházky je u tělesně postižených žáků dilležité zjištění, zda se mohou 

pohybovat sami nebo jen s cizí pomoci. Pro školní práci je nutné vědět, jak je rozvinuta 

jemná motorika ruky, jestli je dítě vůbec schopno kreslit, psát, na jaké úrovni je jeho 

obratnost rukou, jaké je jeho pracovní tempo, jaké jsou jeho komunikační schopnosti. 

Tělesně postižení žáci, zejména s diagnózou DMO, mají potíže s nácvikem psaní. Proto je 

u nich dobré provádět grafomotorická cvičení a cviky vedoucí k rozvoji jemné motoriky. 

Pň psaní lze využívat některých kompenzačních pomůcek. Závažné problémy s nácvikem 

psaní u žáků se mohou kompenzovat psaním na stroji nebo na počítači. Každá pomůcka 

primární mobility je pro žáka s poruchou hybnosti prostředkem pohybu s nejvyšším 

stupněm nezávislosti ve výchovně vzdělávacím procesu. 

Tělesné postižení je nezřídka spojeno s narušenými vztahy. K tomu může jednak dojit 

v důsledku výrazného chování dítěte, které vzniká na základě jeho postižení, jednak 

nesnadným pochopením jeho situace, přání a proseb ze strany společnosti. Je rovněž 

dilležité podporovat učení, aby se posílily vlastní kompetence dítěte. Vývoj a vývojové 

problémy tělesně postižených dětí je třeba vidět mnohem komplexněji. Společenské 

podmínky, působení rehabilitačních opatření, interakce rodič - dítě, školní socializace, 

vystoupily do popředí jako ovlivňující faktory pro změnu pojímání dítěte s tělesným 

postižením. Všechny tyto skutečnosti vedou k tomu, že dítě s tělesným postižením 

v zásadě potřebuje při vzdělávání a výchově celospolečenskou podporu. Aby se dítě mohlo 

optimálně vyvíjet, potřebuje získat důvěryhodné lidské vztahy, mít spolehlivý životní 

prostor a rozšiřující možnosti. (Vítková 1999) 
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2.3 MATERIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ZDRA VOTNĚ POSTIŽENÝCH 

Oblast technické podpory osob se speciálními potřebami je nedílnou součástí moderní 

koncepce státní politiky a moderně pojaté komplexní péče o osoby se speciálními 

potřebami. Důležité je si také uvědomit, že oblast technické podpory a volby 

kompenzačních pomůcek dnes již výramě přesahuje technickou a zdravotnickou oblast, 

ale vstupuje také do oblasti pedagogické resp. speciálně pedagogické. Speciální 

pedagogové (zejména ti pracující v poradenských zařízeních) by měli být schopni osobám 

se speciálními potřebami poskytnout základní informace o materiálním zabezpečení, 

kompenzačních pomůckách, kvalifikovaně jim s jejich výběrem pomoci, popř. doporučit či 

zprostředkovat kontakt s dalšími odborm'ky pomáhajících profesí. 

Při srovnání dostupnosti rehabilitačních, kompenzačních a učebních pomůcek a možnosti 

využití ve vzdělávání, jsou na tom speciální školy a zařízení oproti běžným školám o něco 

lépe. Speciální školy existují desítky let, a za tuto dobu byly schopny pořídit do svého 

vybavení většinu potřebných pomůcek pro žáky školy. U některých základních škol se 

můžeme setkat s faktem, že nebudou disponovat potřebnými pomůckami. Další možností 

je využiti osobních pomůcek žáka, zapůjčených z jeho domova. Kombinací všech 

uvedených způsobů lze zpravidla vyřešit nejaktuálnější potřeby dítěte. 

Příslušný orgán kraje nebo okresní úřad poskytuje škole finanční prostředky na příplatek k 

nezbytnému zvýšení nákladů spojených s výukou žáka a zabezpečení jeho vzdělávacích 

potřeb. Tento příslušný orgán také posoudí oprávněnost ekonomických požadavků školy 

zpracovaných na základě návrhu poradenského zařízení a vyjádřených v individuálním 

vzdělávacím programu žáka. Výše příplatku je stanovena individuálně podle konkrétních 

vzdělávacích potřeb žáka, rozsahu poskytované péče a s ohledem na odbornou a 

ekonomickou náročnost výuky v jednotlivých ročnících školy. Příplatek je určen na 

mzdové prostředky pedagogů a dalších pracovníků podílejících se na práci se žákem, na 

nákup potřebných speciálních učebnic, speciálních učebních a kompenzačních pomůcek, 

případně na jejich zapůjčení na základě písemné smlouvy. Případné stavební úpravy 

potřebné k integraci dítěte do školy se hradí z rozpočtu obce, která je majitelem školského 

objektu. Podnět obecnímu, resp. krajskému úřadu dává ředitel školy nebo školský úřad. Je 

na uvážení příslušných orgánů, také vzhledem k rozpočtu obce, do jaké míry se uspokojí 

vyhlášené požadavky. 

(Bendová 2006) 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1METODY 

Metoda výzkumu: 

Komparace, v níž se tážeme na rozdíly v materiálním zabezpečení dětí s různým 

zdravotním postižením při vstupu do školy. 

Metody sběru dat: 

Průzkum v sociálních centrech a základních školách, sledování nákladů na vzdělávání dětí 

se speciálními potřebami, interview, analýza právních a školních dokumentů. 

Popis průzkumu: 

Průzkumnou práci jsem prováděl v období od října 2006 do konce května letošního roku. 

Navštívil jsem několik speciálních pedagogických center a školních zařízení v Praze a 

jednu základní školu v Třebíči. Zde jsem se informoval o úskalích zařazování zdravotně 

postižených dětí do běžných škol. Informace k integraci tělesně postižených dětí jsem 

zjišťoval od Mgr. Drlíkové ze speciálního pedagogického centra pro tělesně postižené 

v Jedličkově ústavu (Praha 2), dále od PhDr. Bartošové ve speciálního pedagogického 

centra v ulici Štíbrova (Praha 8) a společně se zástupkyní ředitele Základní školy Na Liše 

(Praha 4) Mgr. Porschovoujsem si prohlédl a konzultoval počáteční a také nynější potíže s 

integrací tělesně postižených žáků do tohoto školního zařízení. Návštěvou speciálm'ho 

pedagogického centra pro sluchově postižené v ulici Ječná (Praha 2) a rozhovorem s PhDr. 

Svobodovou jsem získal potřebné údaje o vstupu sluchově postižených dětí do základních 

škol, dále jsem konzultoval tuto problematiku s Mgr. Kolčavou z jihlavského školského 

oboru. PhDr. Měchurová a PhDr. Červenáková ze speciálm'ho pedagogického centra pro 

zrakově postižené v ulici Horáčkova (Praha 4) mi pomohly při objasnění úskalí vstupu dětí 

se zrakovým postižením. 

Úkoly: - stanovit kategorie zdravotního postižení, které budou zařazeny do výzkumu 

- zjistit speciální potřeby u jednotlivých typů postižení 

- vypočítat hrubé náklady 
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Vědecké otázky: 

I) Jakým způsobem zpracovávají speciálně pedagogická centra nákladové položky 

pro integrační posudky žáků? 

2) Zda a do jaké míry jsou rozdíly v nákladech mezi jednotlivými typy zdravotního 

postižení v úpravách prostředí třídy a školy pro zkvalitnění výuky? 

3) Zda a do jaké míry jsou rozdíly v nákladech na výukové pomůcky mezi 

jednotlivými typy zdravotního postižení? 

3.2 ZPRACOV ÁNÍ A VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

ODPOVĚĎNA VĚDECKOUOTÁZKUČ.l: 

Jakým způsobem zpracovávají speciálně pedagogická centra nákladové položky pro 

integrační posudky zdravotně postižených žáků? 

Nákladové položky pro integrační posudky žáků zpracovává speciálně pedagogické 

centrum na základě mnoha faktorů. K těmto faktorům, které ovlivňují případné zařazení 

zdravotně postiženého dítěte do běžné školy, patří především vlastní zkušenosti a znalosti 

speciálně pedagogického centra, po prostudování lékařské dokumentace dítěte, dále 

zohledňuje vyjádření speciálního pedagoga a výsledky psychologického vyšetření, 

rozhoduje se rovněž na základě rozhovoru s rodiči a učitelem, který bude dané dítě 

vyučovat. Nutná je též konzultace s ředitelkou o vybavenosti školy, do které bude dítě 

integrováno. Podle těchto hledisek navrhují speciálně pedagogická centra vhodné 

kompenzační, rehabilitační a výukové pomůcky. Systém zpracovávání nákladů se u 

jednotlivých poradenských pracovišť podle typy zdravotního postižení ve velké míře 

shoduje. Liší se tedy pouze v míře individuálních potřeb postiženého dítěte. 

ODPOVĚĎ NA VĚDECKOU OTÁZKU Č. 2: 

Zda a do jaké míry jsou rozdíly v nákladech mezi jednotlivými typy zdravotního 

postižení v úpravách prostředí třídy a školy pro zkvalitnění výuky? 
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DÍTĚ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM 

Tab. 1 Semam položek yynaložených na úpravu třídy, školy pro děti s tělesným 

postižením 

Úpravy prostfedi třidy, školy 

- speciální výškově nastavitelná židle s odklopitelnými područkami 3 000,00 Kč 

- speciální lavice s výřezem pro vozíčkáře a sklopnou deskou 4 000,00 Kč 

- polohovací klín 2 000,00 Kč 

- úprava záchodku 25 000,00 Kč 

- odstranění prahů, výměna zárubní dveří 12 000,00 Kč 

- rampa k vjezdu do školy, délka 300 cm 14 500,00 Kč 

- úprava ovládacích prvků elektroinstalace 20 OOO,OOKč 

- rampa k vjezdu na hřiště, délka 200 cm 6 500,00 Kč 

SOUČET 87 OOO,OOKč 

Komentář k tabulce ě. 1: 

Mezi položky potřebné na úpravu prostředí pro tělesně postižené děti jsem nezapočítal 

náklady na vybudování výtahu, záleží na typu budovy školy. Cena při jeho zbudování se 

pohybuje od 600 000- 1000 000,- Kč. 

Polohovací klín nám umožňuje fixovat osobu s poruchou hybnosti v různých polohách. 

Úprava záchodku spočívá v rozšíření zárubní dveří záchodku, dále připevnění madel pro 

snadnější obsluhu postiženého, úprava ovládacích prvků elektroinstalace (technické normy 

stanoví Vyhláška č. 369/2001 Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. října 2001 o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace). 
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Příklad integrace dítěte s tělesným postižením (stručný popis případu). 

Až ve dvou letech se rodiče u dnes již sedmiletého Petra dozvěděli, že má těžkou formu 

dětské mozkové obrny. Pohybuje se na vozíčku. Slovní zásoba je v normě. Motorika ruky 

je narušena, jemné úkony zvládá hůř. Chování bez problémů, u vrstevníků je oblíbený. 

Po návštěvě pedagogicko-psychologické poradny byla Petrovi doporučena základní škola 

běžného typu, ovšem bez architektonických bariér. 

DÍTĚ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

Tab. 2 Seznam položek yynaložených na úpravu třídy pro děti se sluchovým postižením 

Úprava prostředf ve třfdě 

- celoplošný koberec 10 000,00 Kč 

- snížení podhledu 55 000,00 Kč 

- korkové tabule, nástěnky 3 000,00 Kč 

- závěsy u oken 2 OOO,OOKč 

- dřevěný nábytek, dřevěné police 25 000,00 Kč 

SOUČET 95 OOO,OOKč 

Komentář k tabul~e ě. 2: 

Velmi důležitou skutečností při úpravě prostředí je zabezpečení dobrých akustických 

podmínek ve třídě. Podstatné je zamezit vzniku velkým ruchům nebo rozptylu zvuků. 

Proto volíme nábytek spíše dřevěný, než kovový či plastový. Koberec, korkové tabule, 

nástěnky a závěsy u oken nám rovněž ovlivňují konečnou zvukovou kulisu ve třídě. 

Příklad integrace dítěte se sluchovým postižením (stručný popis případu). 

Kamila (8 let) má poměrně velkou ztrátu sluchu - na jedno ucho skoro osmdesátiprocentní 

ztráta, na druhé ucho 95 %. V roce a půl jí byla přidělena sluchadla. Prošla tréninkem 
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s logopedkou. Tím, že byla zvyklá používat sluchadlo, si v podstatě zbytky sluchu 

trénovala. Z větší části odezírá, z menší části i zaslechne nějaké hlásky, ale bez odezírání 

se neobejde. Po poradě s týmem pracovníků SPC začne navštěvovat základní školu 

běžného typu. 

DÍTĚ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 

Tab. 3 Seznam položek yynaložených na úpravu třídy. školy pro děti se zrakoyým 
postižením 

Úprava prostředí třídy, školy 

- označení překážek při přesunu dítěte ve škole, třídě 10 000,00 Kč 

- na schodech zvýraznění prvního schodu a posledního schodu 500,00 Kč 

-úprava lavice (ohraničení lavice, zásuvka) 1 500,00 Kč 

- akustické signalizační zařízení 1 500,00 Kč 

- vodící linie 20 000,00 Kč 

SOUČET 33 500,00 Kč 

Komentář k tabul~e ě. 3: 

Veškerá úprava prostředí pro zrakově postižené dítě je orientována na jeho bezpečnost. Na 

začátku školní docházky musíme dítě seznámit s prostředím třídy a školy. 

Mezi prostředky, které nám slouží k označení překážek, patří reliéfní zvýrazněni bariéry, 

akustické signalizační zařízení. 

Ph1dad integrace dítěte se zrakoyým postižením (stručný popis případu). 

Osmiletá Petra nemá dovyvinutý oční nerv. Oko jako takové je v pořádku, ale nerv, který 

vede vjem z oka k mozku, je slabý a nefunguje tak, jak by měl. Jde o úplnou nevidomost. 
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Je to vrozená vada, dodnes nikdo neví, proč se tak stalo. Do kolektivu ostatních děti se 

moc nezapojuje, má uzavřenou povahu. Nejprve se uvažovalo o integraci, aby byla Petra 

ušetřena dojíždění a hlavně jí umožnit sžít se s okolím, najít si v místě bydliště kamarády, 

ale to se nakonec nepovedlo. V blízkosti domova se taková škola nenacházela. Proto bude 

Petra chodit do speciální školy pro zrakově postižené. 

Grafč.l 

{ -

1 Úpravy prostředí třídy, školy u jednotlivých 
druhů postižení 

33 500,00 Kč • Dítě s tělesným 
postižením 

Dítě se sluchovým 
postižením 

l!l Dítě se zrakovým 
postižením 

Komentář ke grafu ě. 1: 

V grafickém znázornění nákladů vynaložených na úpravu prostředí pro zdravotně 

postižené byly nejvyšší u dětí se sluchovým postižením, jako druhé následovaly náklady u 

tělesně postižených žáků (toto platí pouze v případě, že do těchto nákladů nezapočítáváme 

cenu za zbudování výtahu, pokud bychom tuto položku započítali, bylo by pořadí opačné). 

Nejnižší náklady vynaložené na úpravu prostředí byly u dětí se zrakovým postižením. 
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ODPOVĚĎ NA VĚDECKOU OTÁZKU Č. 3: 

Zda a do jaké míry jsou rozdi1y v nákladech na výukové pomůcky mezi jednotlivými 

typy zdravotního postižení? 

DÍTĚ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM 

Tab. 4 Seznam yýuk:oyých pomůcek pro děti s tělesným postižením 

Výukové pomůcky 

-diktafon 3 000,00 Kč 

- dvoje učebnice 800,00 Kč 

- speciální pracovní texty pro žáky s poruchami učení Pavučinka 1 000,00 Kč 

- nákup doplňkových učebnic a pracovních listů 1 800,00 Kč 

- kalkulačka s výramým displejem 500,00 Kč 

- didaktické názorné pomůcky 30 000,00 Kč 

- prstové barvy I 300,00Kč 

- pěnový nástavec na rozšíření úchopu 200,00Kč 

- speciální pero, pastelky - trojhranný program 480,00Kč 

- speciální kružítko 70,00Kč 

- notebook 25 OOO,OOKč 

- speciální nůžky samootvírací 700,00 Kč 

- speciální klávesnice velkoplošná 15 000,00 Kč 

- osobní počítač 20 OOO,OOKč 

- výukové PC programy 4 OOO,OOKč 

- magnetická tabulka 3 000,00 Kč 

- terapeutická hmota 500,00 Kč 

- protiskluzná fólie na lavici 100,00 Kč 

- xeroxový papír, toner do kopírky a tiskárny 5 000,00 Kč 

SOUČET 111 450,00 Kč 
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Komentář k tabulce č. 4: 

Důležitou položkou, která ovšem do této tabulky nebyla zahrnuta, je osoba asistenta 

pedagoga. V souladu s ,,Metodikou rozpočtu přímých výdajů školám a školským 

zařízením zřizovaným obcemi v roce 2007" připravovanou OŠMT je plat asistenta 

pedagoga v r. 2007 financován nejvýše částkou ll O 000,- Kč, což odpovídá přibližně 0,66 

úvazku. 

Trojhranný program - kompletní sortiment psacích a kreslicích potřeb a pomůcek pro 

leváky a praváky, vhodných k rozvoji správného držení a při grafomotorických poruchách 

u zdravé i handicapované ruky. 

Notebook a diktafon slouží postiženému dítěti. Osobní počítač využívá celá třída a zůstává 

ve vybavení třídy i po skončení docházky integrovaného žáka. 

DÍTĚ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

Tab. 5 Seznam yýukoyých pomůcek pro děti se sluchoyým postižením 

Výukové pomůcky 

- FM systém (vysílačka, přijímačka) 60 OOO,OOKč 

- zvukové aparatury (magnetofon, CD přehrávač) 50 OOO,OOKč 

- výukové programy na PC 4 OOO,OOKč 

- osobní počítač 20 OOO,OOKč 

- interaktivní tabule 60 000,00 Kč 

- fotokopírka 10 000,00 Kč 

- xeroxový papír, toner do kopírky a tiskárny 5 000,00 Kč 

SOUČET 209 000,00 Kč 
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Komentáf k tabulce ě. 5: 

U sluchově postiženého ditěte se setkáme s vyššími náklady za zvukovou aparaturu, 

požaduje se u ní vysoká kvalita přenosu zvuku, která je podstatně dražší. Na pořízení 

interaktivní tabule je rovněž vynaložena vysoká částka. 

FM systém - zabezpečuje přenos zvukového signálu z mikrofonu až do sluchátek 

prostřednictvím FM radiového signálu na speciálně stanovených frekvencích. 

Interaktivní tabule je v zásadě velký tablet založený na principu digitálního 

elektromagnetického snímání polohy elektronického pera, které ovládá uživatel. 

DÍTĚ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 

Tab. 6 Seznam yýukoyých pomůcek pro děti se zrakoyým postižením 

Výukové pomůcky 

- protiskluzná podložka 580,00 Kč 

- termo kopírka 39 000,00 Kč 

- papíry do termo kopírky 5 000,00 Kč 

- Pichtův psací stroj 11300,00 Kč 

- dymokleště 33 000,00 Kč 

-bzučák 400,00 Kč 

- pípák I 000,00 Kč 

- Orfovy hudební stroje 2 OOO,OOKč 

-kružítko 120,00 Kč 

- rýsovací souprava 150,00 Kč 

- míč volejbalový ozvučený 650,00 Kč 

- 4 míče s rolničkou 140,00 Kč 

- dymopáska 12 mm x 3 m 60,00 Kč 

-diktafon 3 000,00 Kč 

- 20 x rolničky malé 100,00 Kč 

SOUČET 96 500,00 Kč 
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Komentář k tabul~e ě. 6: 

Pichtův psací stroj - nenahraditelná pomůcka při nácviku psaní a čtení Braillova písma. 

Dymokleště -jsou zařízením, na kterém se dá díky jednoduchému mechanickému strojku 

psát Braillovo písmo. Tato pomůcka slouží především pro popisování sešitů, CD, dveří atd. 

Oďovy hudební stroje - slouží jako pomůcka v hodinách hudební výchovy. 

Grafě. 2: 

Poměr nákladů u výukových pomůcek 
jednotlivých postižení 

96500,00 Kč 
11 Dítě s tělesným 

postižením 

l!!l Dítě se sluchovým 
postižením 

Dítě se zrakovým 
postižením 

Komentář ke grafu ě. 2: 

Z grafického znázornění nákladů vynaložených na pořízení výukových pomůcek nám 

vyplývá, že s nejvyššími položkami se setkáme u dětí se sluchovým postižením, poté 

následují náklady tělesně postižených a jako poslední výukové pomůcky pro zrakově 

postižené děti. 
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Grafč. 3 

Náklady na vstup postiženého dítěte do 
běžné školy 

130 000,00 Kč • Dítě s tělesným 
postižením 

!!l Dítě se sluchovým 
postižením 

·...!! Dítě se zrakovým 
postižením 

Komentář ke grafu č. 3: 

Z grafického mázomění součtu nákladů vydaných na úpravu prostředí a za výukové 

pomůcky, nám vyjde, že nejvyšší částky byly vynaložené na vstup dětí se sluchovým 

postižením, poté u dětí s tělesným postižením a nejméně nákladný byl vstup u dětí se 

zrakovým postižením. 
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4DISKUZE 

Má práce je deskriptivního charakteru, zaměřuje se na analýzu a hodnocení současného 

stavu podmínek při vstupu integrovaného dítěte do běžné školy. Výzkumem jsem zjišťoval 

rozdíly v materiálním zabezpečení u tří typu zdravotního postižení {tělesného, sluchového 

a zrakového) a jak vysoké budou částky vynaložené na vytvoření kvalitních podmínek pro 

vzdělávání zdravotně hendikepovaných žáků vstupujících do první třídy běžné základní 

školy. Na toto téma jsem si položil tři vědecké otázky, na které poté v práci odpovídám. 

Nastínil jsem jaké druhy výukových a kompenzačních pomůcek jsou zapotřebí, dále částky 

vydané na odstranění architektonických bariér a vybavení třídy i školy. Průzkumnou práci 

jsem prováděl v období od října 2006 do konce května letošního roku. Navštívil jsem 

několik speciálních pedagogických center a školních zařízení v Praze a jednu základní 

školu v Třebíči. 

Výsledky mé práce byly následující. Při srovnávání materiálních nákladů vynaložených na 

úpravu prostředí pro zdravotně postižené byly nejvyšší u dětí se sluchovým postižením, 

jako druhé následovaly náklady u tělesně postižených žáků. S nejnižšími finančními 

položkami jsme se setkali při úpravě prostředí u dětí se zrakovým postižením. Další 

oblastí, na kterou jsem se zaměřil, byla komparace nákladů vynaložených na pořízení 

výukových pomůcek. Zde byly opět nejvyšší položky u dětí se sluchovým postižením, 

následovaly náklady u tělesně postižených dětí a nejméně nákladné bylo pořízení 

výukových pomůcek pro zrakově postižené děti. U tělesně postižených jsem nezapočítal do 

seznamu finanční náklady za asistenta pedagoga, který není ve všech případech zapotřebí, 

záleží na hendikepu postiženého. To platí i u sluchově a zrakově postižených dětí. Pokud 

jsme sečetli náklady vydané na úpravu prostředí a za výukové pomůcky, vyšlo nám, že 

nejvyšší částky byly vynaložené na vstup dětí se sluchovým postižením, poté u dětí s 

tělesným postižením. Nejnižší náklady byly u dětí se zrakovým postižením. 

Všechny ceny za provedené úpravy třídy a školy byly konzultovány s odborníky z oboru 

stavebnictví a ceny za výukové pomůcky zase s pracovm'ky speciálních pedagogických 

center a školních zařízení. Finanční položky u uvedených pomůcek a za prováděné úpravy 

školního prostředí jsou zjišťovány v době, kdy jsem vypracoval tuto práci, tudíž u nich 

mohlo dojít ke změně částek. Do seznamů materiálního zabezpečení (prostředky na úpravu 

školního prostředí a na pořízení výukových pomůcek) byly voleny takové položky, které 

představují prťíměmé vybavení. To znamená, jsou to položky, které svou funkčností 
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dostatečně splňují požadavky na zabezpečení integrace a výuky žáků se zdravotním 

postižením. Náklady neobsahují položky pro vzdělávání učitelů, neboť ty mohou být 

hrazeny v systému vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci školy bez ohledu na 

integrační proces. 

Ještě jednou podotýkám, že vždy musíme vycházet z individuálního hendikepu dítěte 

(záleží na mnoha faktorech, které byly popsány v odpovědi na vědeckou otázku č. 1 ), proto 

není ve všech případech zapotřebí každé výukové pomůcky a úpravy školního prostředí, 

která byla v seznamu položek uvedena. A právě proto nemusí být začátek školní docházky 

·nejnákladnější u dítěte s tělesným postižením, poté se sluchovým a nakonec se zrakovým 

postižením, jak tomu bylo v případě mého výzkumu. 

/ 
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S ZÁVĚR 

Právo na vzdělání patří mezi základní práva každého dítěte. Učení, může být pro mnohé 

děti velmi náročný proces a způsobovat jim nejrůznější problémy. Specifickou skupinu 

tvoří děti se zdravotním postižením a děti s nejrůznějšími poruchami učení. Postižení je 

stejně, tak jako zdraví, velmi relativní. Navíc se ukazuje, že přizpůsobivost člověka 

požadavkům prostředí závisí nejen na inteligenci, ale i na mnoha dalších faktorech, 

zejména jeho emocionalitě a motivaci. V této souvislosti lze říci, že uplatňování platné 

legislativy a osvobozování dětí s těžkým zdravotním postižením od školní docházky, se 

dostává do rozporu s ústavní normou, která se týká lidských práv. V Listině základních 

práv a svobod se praví, že základní práva a svobody se zaručují všem. I když zde nejsou 

výslovně uvedeny osoby se zdravotním postižením, je zřejmé, že se to vztahuje i na ně. 

Hovoří se o zákazu diskriminace z důvodu tělesné nebo duševní nezpůsobilosti. 

Ze zkušeností s integrací jednoznačně vyplývá, že společná docházka dětí tzv. zdravých a 

dětí s postižením je velkým přínosem pro obě strany. Obohacuje děti s postižením tím, že 

jim pomáhá přizpůsobit své chování kamarádům, mnohému se společně naučit a prožívat 

to, co ostatní děti a jejich rodiny. Děti se naučí přirozeným způsobem pomáhat druhým, 

podpořit je a ocenit. Ideální je, když rodina zvolí tuto formu vzdělávání pro své dítě už v 

předškolním věku. Počátky integrace nebývají vždy úplně hladké. Stále je nutné zařídit 

spoustu příslušných organizačních věcí. Čas na tuto přípravu není vždy zcela dostačující. 

Integraci zdravotně postižených dětí pouze za předpokladu zabezpečení všech materiálních 

a personálních podmínek a také velké spolupráce ze strany rodičů postiženého dítěte. 

Zkušenosti nám ukazují, že integrační proces probíhá desítky let, proto je nezbytná 

důkladná příprava jednotlivých kroků v daném časovém horizontu a s výhledem do 

budoucna. Materiální nároky pro integraci se zdají být velké, ale přínos pro společnost i 

pro samotné dítě a jeho rodinu je nevyčíslitelný. 
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7PŘÍLOHY 

Seznam obrazové přflohy: 

Obr. 1 a obr. 2 - Kompenzační a výukové pomůcky pro zrakově postižené. 

Obr. 3 a obr. 4 -Kompenzační a výukové pomůcky pro sluchově postižené. 

Obr. 5 - obr. ll - Kompenzační a výukové pomůcky pro tělesně postižené. 



Obr. 1: Dymokleště pro bodové písmo 

Obr. 3: FM systém 

Obr. 5: Prstové barvy 

Obr. 2: Pichtův psací stroj 
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Obr. 4: Interaktivní tabule 

Obr. 6: Speciální klávesnice 



Obr. 7: Kreslící voskovka pro nácvik Obr. 8: Propisovací pero 
špetkovitého úchopu pro handicapovanou ruku 

Obr. 9: Nástavec na tužku - prstový Obr. 10: Lavice pro zdravotně postižené 

Obr. ll : Nájezdové lyžiny a plošina pro tělesně postižené 


