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Abstrakt: 

Název práce: Porovnání současných vzdělávacích programů na základní škole 

praktické. 

Cíle práce: Poukázat na možnosti vzdělávání žáků v praktických školách, vytvoření 

kazuistik dvou žáků s lehkým mentálním postižením, porovnání dvou vzdělávacích 

programů. 

Metoda: Teoretická část se zaměřuje na seznámení se vzdělávacími programy praktické 

školy a s vymezením žáků vzdělávající se na této škole. Praktická část se věnuje 

porovnáním programů a kazuistikou dvou žáků. 

Výsledky: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání s přílohou upravující 

vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením umožňuje školám přizpůsobit obsah a 

formy výuky svým žákům, výuka se stává pestřejší a umožňuje individuální rozvoj 

osobnosti žáka. 

Klíčová slova: kasuistika, mentální retardace, praktická škola, školní vzdělávací 

program 



Abstract: 

Title of work: Comparison of contemporary educational programmes at the basic 

practical school. 

Aims: To point out educational pssibilities of pupils at basic practical schools, making 

casuistry of two slightly mentally handicaped pupils, comparison of two educational 

programmes. 

Method: Theoretical part is focusing on introduction of educational programme at basic 

practical schools and it diagnoses types of mentally affection of pupils who are 

educated at this school. Practical part pays attention to causistry of two pupils. 

Results: Framework educational programme for basic education with inclosed part, 

that adapts education of slightly mentally handicaped pupils and provides possibilities 

to schools to adjust content and methods of education to their pupils . Education 

becomes more varied and gives possibilities to pupils of persona! individal 

development. 
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1 Úvod 

Bakalářská práce se zabývá porovnáním dvou kutikulárních dokumentů s lehce 

mentálně postiženými dětmi praktické školy. V práci jsou obsaženy a porovnány dva 

vzdělávací programy, podle kterých se v současné době na těchto školách vyučuje. 

Prvním je vzdělávací program zvláštní školy, který je postupně nahrazován vzdělávacím 

programem pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým 

mentálním postižením. Přechod je postupný a začíná ve školním roce 2007/2008. 

v tomto roce se v praktických školách vyučuje v prvním, respektive v šestém ročníku 

podle nového školního vzdělávacího programu. Každá škola si vytvořila školní 

vzdělávací program pro vzdělávání, pro nějž je vytvořen rámcový vzdělávací program, 

se kterým musí být v souladu a podle něhož se uskutečňuje vzdělávání na dané škole. 

Specifický význam praktické školy spočívá v tom, že nejen působí speciálně 

pedagogickými metodami na celková rozvoj žáka, ale často musí odstraňovat závažné 

nedostatky způsobené negativními vlivy na jeho dosavadní vývoj. Protože sem 

přicházejí žáci z různých sociálních prostředí je důležitou prací učitele poznání žáka, 

jeho schopností, psychických možností i individuálních zvláštností. V neposlední řadě a 

v některých situacích i jako nejdůležitější práce učitele je vedle vzdělávacího procesu 

také i proces výchovný. 

Důraz je kladen na přípravu žáků pro praktický život. Proto už ve škole je věnována 

značná pozornost právě předmětům, které rozvíjejí jejich manuální zručnost. Proti 

běžné základní škole je značně navýšen počet hodin pracovru'ho vyučování. Po skončení 

povinné devítileté školní docházky mohou děti dále pokračovat na odborných učilištích 

či praktických školách, kde získají odbornou přípravou vědomosti a dovednosti 

potřebné k výkonu kvalifikovaného povolání. 

Téma bakalářské práce je mi blízké, protože již devět let učím na praktických školách. 

Dále také pracuji v sociální komisi města Třemošnice, při které mimo jiné řešíme různě 

závažné přestupky žáků zdejší školy. 
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Bakalářská práce by měla sloužit studentům při tvorbě školního vzdělávacího programu, 

seznámit je nejen s jeho obsahem, ale v tomto případě i s kazuistikou dvou žáků 

s mentálním postižením. 

9 



2 Základní škola praktická 

2.1 Historie základní školy praktické 

Zavedením povinné školní docházky v roce 1774 se poprvé v historii otevřela cesta 

k získání aspoň základru'ho vzdělání pro všechny děti, včetně dětí handicapovaných. Pro 

většinu postižených se však stala povinná docházka do školy spíše trestem. Neměli ve 

škole žádné úlevy, byly na ně kladeny vysoké nároky jako na děti zdravé a jejich 

samozřejmé selhávání bylo nemilosrdně trestáno nejen fyzickými tresty, ale též 

postihem mnohem horším - posměchem a opovržením zdravých dětí i dospělých. 

Povinou školní docházku splnili většinou opakováním první či druhé třídy a poté 

zůstávali po celý zbytek života v péči rodičů či domovské obce - všemi posmíváni, 

všemi uráženi, všem na obtíž. 

Muselo uplynout více než sto let, než byla v roce 1883 novelou říšského zákona o 

školách obecných konečně uzákoněna možnost zřizovat pro postižené slabomyslné děti 

pomocné třídy a pomocné školy. Zákon byl však ještě dlouhou dobu jedna věc a jeho 

uvádění do života věc druhá, především proto, že postižené děti sami jeho naplňování 

nemohli zajistit. Museli se spolehnout na porozumění a pomoc těch, kdo jim byli 

nejblíže- především učitelů a lékařů (Novotný, 2004). 

Velký rozmach humánních věd v druhé polovině 19. a hlavně začátkem 20. století 

vyvolat zájem též o studium problematiky osob s mentálním postižením a w'ky 

neúnavnému úsilí osvícených pedagogů, lékařů, právníků a dalších skutečných 

zanícenců se dařilo získávat ke spolupráci i příslušné instituce. V Čechách ještě v roce 

1909 bylo pouze šest pomocných škol, to znamená, že zde postižené děti, pokud nebyli 

osvobozeni od povinné školní docházky, navštěvovaly běžnou školu obecnou bez 

jakýchkoliv úlev. I přes veškeré snahy zanícenců probíhalo zřizování pomocných škol 

velmi pomalu. Vznik skutečně moderní péče o postižené je v našich zemích spojen 

především se třemi jmény. 
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První představitel František Čáda byl profesor Karlovy univerzity, zakladatel naší 

vývojové a dětské psychologie. Karel Herfort, zakladatel naší dětské psychiatrie, zavedl 

třídění mentálně postižených do tří skupin - lehké, střední a těžké mentální postižení. 

Třetím představitelem je učitel a později školský inspektor Josef Zeman, lépe řečeno 

speciální pedagog, který se významně zasloužil o rozvoj speciálních škol u nás. 

Především zásluhou Čádovou bylo uspořádání tří českých sjezdů pro pomocné školy 

v roce 1909 v Praze, 1911 v Brně a 1913 v Slezské Ostravě, které měly za úkol 

upozornit laickou i odbornou veřejnost na nutnost řešení problémů mentálně 

postižených na základě nejnovějších vědeckých poznatků a především přispět 

k zásadnímu rozšíření problémů sítě pomocných škol v českých zemích. Na sjezdech 

zaznělo mnoho fundovaných přednášek, z nichž některé jsou dodnes stěžejními pracemi 

v oborech dětské psychologie, psychiatrie a pedagogiky. 

V městě Brně byla zřízena první pomocná škola v roce 1909, byla to však škola 

soukromá a německá. Vroce 1913 byla přeměněna ve školu veřejnou. Zakládání 

českých škol bylo spojeno s nepředstavitelnými obtížemi. Teprve po roce 1918, když se 

ve správě města prosadila česká většina, začaly se téměř překotně ustavovat české školy 

všech typů (Novotný, 2004). 

Zahájením příprav pro vznik české pomocné školy byl pověřen odborný učitel městské 

školy Milan Šilha. Protože škola vlastně vznikala jako jedna z prvních, musela se ve 

všem spolehnout sama na sebe a zkušenosti svých pedagogů. Společnou prací celého 

pedagogického sboru pak bylo vypracování Statutu (osnov) české pomocné školy, 

schváleného zemskou školní radou v únoru 1920. 

Dlouholeté úsilí o zrovnoprávnění pomocných škol bylo konečně završeno schválením 

zákona o pomocných školách v květnu roku 1929, který dal tomuto typu škol právní 

podklad a umožnil systematický rozvoj. 

Zákonem o jednotné škole v roce 1948 bylo zestátněno veškeré školství v ČSR, včetně 

všech ústavů pro postiženou mládež. Mizí název Pomocná škola a zavádí se nové 

označení - Zvláštní škola. 
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Následující čtyřicetileté období bylo samozřejmě nabito událostmi. Školy zažívaly 

chvíle dobré i zlé, ale i přes změnu politického režimu se pedagogické sbory i nadále 

snažily udělat vše proto, aby se dařilo postižené děti připravit pro samostatný život. 

S rokem 1989 jako v celé společnosti dochází i na školách k velkým změnám. Postavení 

a působnost zvláštní školy upravují zákony 29/1984 Sb. a 564/1990 Sb. s pozdějšími 

doplňky. 

Nyní vzdělávání v České republice legislativně upravuje Zákon č. 561/2004 Sb. o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen 

školský zákon) ze dne 24. září 2004. Školský zákon nabyl účinnosti dne 1. ledna 2005. 

Vydáním zákona se očekávají změny vyplývající nejen z tohoto zákona, ale i z 

rámcových vzdělávacích programů a vzdělávacích programů pro žáky se speciálními 

potřebami ve vzdělávání s ohledem na jejich mentální postižení. Školský zákon 

upravuje název zvláštní školy na základní školu praktickou (Franiok, 2005). 
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2.2 Vzdělávací programy základní školy praktické 

Podle zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném 

vzdělávání je povinností každé školy vytvořit školní vzdělávací program, který musí být 

v souladu s rámcově vzdělávacím programem. V roce 2007/2008 se podle školního 

vzdělávacího programu začalo vyučovat v prvním, respektive v šestém ročníku (viz. 

podkapitola 1.2.2). V ostatních ročnících se prozatím na základní škole praktické 

vzdělávají žáci podle vzdělávacího programu zvláštní školy č.j. 22 980/97-22 (viz 

podkapitola 1.2.1) . 

2.2.1 Vzdělávací program zvláštní školy č.j. 22 980/97-22 

Výchova a vzdělávání v základní škole praktické je zaměřena na rozvíjení a kultivaci 

osobnosti žáků s mentálním postižením, na nabývání vědomostí, dovedností a návyků 

potřebných k uplatnění absolventů základní školy praktické v praktickém životě 

(Vzdělávací program zvláštní školy, 1997). 

Za významnou lze považovat také skutečnost, že základní škola praktická působí nejen 

speciálně pedagogickými metodami na celkový rozvoj žáka aktivizováním jeho 

schopností, ale také musí u některých žáků odstraňovat závažné nedostatky způsobené 

negativními vlivy více či méně patologického prostředí na jejich dosavadní vývoj. 

"Posláním základní školy praktické je vybavit absolventy takovými vědomostmi, 

dovednostmi a návyky, které je připraví po absolvování na přijetí (a absolvování) 

odborného učiliště, praktické školy a v současnosti již také středm'ho odborného učiliště, 

eventuálně dalších typů středních škol. V těchto získávají odbornou přípravou 

vědomosti a dovednosti potřebné k výkonu kvalifikovaného povolání."(Franiok, 2005) 

Absolvent základní školy praktické by měl získat základní vědomosti ze všeobecně 

vzdělávacích předmětů, měl by se srozumitelně vyjadřovat ústní i písemnou formou a 
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pokud je to možné, být i zručný a fyzicky zdatný (Vzdělávací program zvláštní školy, 

1997). 

Vzdělávací program je koncipován tak, aby fungoval jako otevřený a pružný systém, 

který nebrání respektování individuálních zvláštností včetně individuálního pracovního 

tempa žáků. 

Uvedeným cílům odpovídají i vyučovací předměty a učební plán školy. Organizační 

členění základní školy praktické dospělo po mnoha peripetiích do stavu: 3 + 3 + 3, tedy 

první tři postupné ročníky- nižší stupeň, 4.- 6. postupný ročník- střední stupeň, 7.- 9. 

postupný ročník - vyšší stupeň. Odlišení stupně zde především naznačuje částečně 

odlišnou skladbu jednotlivých vyučovacích předmětů (Frani ok, 2005). 

Metodický pokyn č.j. 12 207/2004-22 a metodický pokyn č.j. ll 818/2005-22 rozšířil 

učební plán vzdělávacího programu o jednu vyučovací hodinu zařazenou jako 

disponibilní časová dotace, kterou lze využít pouze na zvýšení dotace některého 

povinného předmětu. 
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2.2.2 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou 

upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 

"V souladu s novými pnnc1py kurikulární politiky, zformulovanými v Národním 

programu rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílé knize) a zakotvenými 

v zákoně č. 56112004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), se do vzdělávací soustavy zavádí nový systém 

kurikulárních dokumentů. "(Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením) 

Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních: 

~ státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program 

vzdělávání a rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP). Národní program 

vzdělávání rozpracovává cíle vzdělávání stanovené školským zákonem a 

vymezuje hlavní oblasti vzdělávání, obsahy vzdělávání a prostředky, které jsou 

nezbytné k dosahování těchto cílů. 

~ školní úroveň představují školní vzdělávací programy (dále jen ŠVP) pro jejichž 

tvorbu jsou závazné rámcové vzdělávací programy, které vymezují povinný 

obsah, rozsah a podmínky vzdělávání pro jednotlivé obory vzdělání. Každá 

škola si vytváří ŠVP pro vzdělávání, pro nějž je vytvořen RVP, se kterým musí 

být v souladu a podle něhož se uskutečňuje vzdělávání na dané škole. 

Specifické principy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání -

přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (dále jen RVP ZV

LMP) 

RVPZV-LMP: 

~ je součástí RVP ZV a představuje jeho modifikaci pro vzdělávání žáků s lehkým 

mentálním postižením; 
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)o> respektuje sníženou úroveň rozumových schopností žáků, jejich fyzické a 

pracovní možnosti a předpoklady; 

~ vymezuje podmínky pro speciální vzdělávání žáků s LMP; 

)o> specifikuje úroveň klíčových kompetencí, jíž by měli žáci s LMP dosáhnout na 

konci základního vzdělávání; 

)o> stanovuje cíle vzdělávání žáků s LMP; 

)o> vymezuje vzdělávací obsah- očekávané výstupy a učivo na úrovni, kterou by si 

měli žáci osvojit v průběhu základního vzdělávání; 

)o> zařazuje jako součást základního vzdělávání průřezová témata; 

-,.. podporuje přípravu na společenské a profesní uplatnění; 

)o> wnožňuje uplatňování speciálně pedagogických metod, postupů, forem a 

prostředků vzdělávání a míru podpůrných opatření, s jejichž pomocí mohou žáci 

dosahovat výsledků, které odpovídají jejich maximálním možnostem; 

';;> stanovuje základní vzdělávací úroveň, kterou škola musí respektovat ve svém 

školním vzdělávacím programu. 

Vzdělávací proces se přizpůsobuje úrovni psychického a fyzického rozvoJe žáků. 

Vzhledem k variabilitě schopností a úrovni vědomostí a dovedností je nezbytné při 

vzdělávání uplatňovat přístupy odpovídající vývojovým a osobnostním specifikům žáků 

za přispění podpůrných opatření. 

Formy speciálm'ho vzdělávání žáků se zdravotním postižením(§ 3 vyhlášky č. 73/2005 

Sb.) 

Speciální vzdělávání žáků se zdravotním postižením je zajišťováno: 

~ formou individuální integrace ve třídách základní školy nebo školy určené pro 

žáky s jiným druhem postižení podle individuálního vzdělávacího plánu 
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~ formou skupinové integrace ve třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené pro 

žáky se zdravotním postižením v běžné škole nebo speciální škole pro žáky s 

jiným druhem zdravotm'ho postižení 

~ v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením 

Organizace základního vzdělávání 

Základní vzdělávání v základní škole má devět ročníků a člení se na l.stupeň (1. - 5. 

ročník) a 2. stupeň (6.- 9. ročník). 

Základní vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením, kteří se vzdělávají ve třídách 

nebo školách s upraveným vzdělávacím programem, může s předchozím souhlasem 

MŠMT trvat deset ročníků (1. stupeň 1. - 6. ročník, 2. stupeň 7. - 10. ročník) (§ 46, 

odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.). 

Vzdělávací obsah základního vzdělávání žáků s LMP je, ve shodě s RVP ZV, rozdělen 

do devíti vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním 

vzdělávacím oborem nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory: 

~ Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk). 

~ Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace). 

"" Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie). 

-, Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět). 

~ Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství). 

~ Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis). 

-,. Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova). 

~ Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova). 

J;> Člověk a svět práce (Člověk a svět práce). 
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Pojetí základního vzdělávání žáků s LMP 

Vzhledem k tomu, že dítě s lehkým mentálním postižením dosahuje školní zralosti 

v pozdějším věku, než je tomu u ostatní populace, je dané skutečnosti přizpůsobeno i 

vzdělávání na 1. stupni, především v 1. období (1. - 3. ročník). Většina dětí s lehkým 

mentálním postižením je opožděná z hlediska sociálního, psychického a fyzického 

vývoje. Přechod z rodinné péče nebo předškolního vzdělávání musí být pozvolný a 

postupný. S ohledem na rozdílnost rozumových schopností žáků, schopnosti učení a 

pracovních výsledků, je třeba přistupovat ke každému žákovi individuálně. V tomto 

období je tedy hlavním úkolem adaptace žáků na nové prostředí, nový styl práce a 

upevňování základních hygienických návyků a vytváření sociálních návyků. 

Základní vzdělávání na 2. stupni je zaměřeno na získávání vědomostí, rozvíjení 

dovedností a návyků, které žáci mohou využít ke zvýšení kvality osobního života včetně 

profesm'ho uplatnění. Z tohoto důvodu je ve vzdělávacím procesu žáků s lehkým 

mentálním postižením, na rozdíl od vzdělávání žáků bez postižení, kladen větší důraz na 

rozvíjení sociálních a komunikačních schopností a na vytváření praktických dovedností. 

Pro vzdělávání je třeba vytvořit optimální podmínky, které vyžadují především 

přátelskou atmosféru a takové pracovní klima, aby žáci školu rádi navštěvovali, nebáli 

se případných neúspěchů a v rámci svých možností dosáhli základního vzdělání. 

Cíle základního vzdělávání 

Ve vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je možné naplňovat cíle, které jsou 

uvedeny v RVP ZV, ale za podmínek uplatňování přístupů, metod a forem, 

odpovídajících vývojovým a osobnostním zvláštnostem žáků. Příloha RVP upravující 

vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením u jednotlivých cílů naznačuje možná 

úskalí, která je nutno mít na zřeteli a doporučení, která by mohla napomoci dosažení 

daných cílů. 
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Klíčové kompetence 

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a 

hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. 

Smyslem a cílem vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je jejich vybavení 

souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná a umožní jim 

efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích. Osvojování klíčových 

kompetencí je proces dlouhodobý a složitý a postupně se vytváří v průběhu života. 

Vzhledem ke specifickým potřebám žáků s lehkým mentálním postižením je kladen 

důraz především na klíčové kompetence pracovní, sociální a personální a 

komunikativní. 

V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: 

,. kompetence k učení; 

~ kompetence k řešení problémů; 

~ kompetence komunikativní; 

-., kompetence sociální a personální; 

~ kompetence občanské; 

";>- kompetence pracovní. 

Průřezová témata 

Zařazení průřezových témat je důležité pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

žáků, protože mají silný výchovný aspekt a pomohou v osobnostním a charakterovém 

rozvoji žáků s lehkým mentálním postižením, především pak v jejich postojích a 

utváření hodnotového systému. Všechna průřezová témata uvedená v RVP ZV lze do 

vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zařadit s tím, že budou korespondovat 

s náplní a očekávanými výstupy jednotlivých vzdělávacích oblastí a oborů. 

Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a 

umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů. Škola musí do vzdělávání na 1. i 2. 

stupni zařadit všechna průřezová témata, která nemusí být obsažena v každém ročníku. 
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Průřezová témata je možné využít jako integrativní součást vzdělávacího obsahu 

vyučovacího předmětu nebo v podobě samostatných předmětů, projektů, seminářů, 

kurzů apod. 

Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím obsahem 

konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve 

škole i mimo školu. 

V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata: 

';> Osobnostní a sociální výchova 

';> Výchova demokratického občana 

~ Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

';;; Multikulturní výchova 

~ Environmentální výchova 

'» Mediální výchova 

20 



3 Vymezení žáků vzdělávajících se na základní škole praktické 

3.1 Pojem a definice mentální retardace 

Pojem mentální retardace znamená v překladu opožděnost rozumového vývoje a byl 

přijat z mezinárodní nomenklatury podle návrhu Světové zdravotnické organizace 

v roce 1959. Mentálně postižení jedinci tvoří jednu z nejpočetnějších skupin mezi všemi 

zdravotně postiženými. Celkově je to asi 2-3% populace, z nichž největší počet (téměř 

2,6%) připadá na postižené s lehkou mentální retardací. 

Ve starší odborné literatuře často můžeme nalézt termíny jako oligofrenie, 

slabomyslnost, mentální subnormalita, mentální postižení, mentální zaostalost, 

rozumová či duševní vada aj. V české psychopedii se v současné době užívá termín 

jedinec s mentální retardací nebo synonymum jedinec s mentálním postižením. Samotný 

syndrom je pak označován jako mentální retardace či mentální postižení. 

Mentální retardace je stav charakterizovaný především celkovým snížením 

intelektových schopností, který vzniká v průběhu vývoje jedince a je ovlivňován 

mnohými faktory. Jsou mezi nimi faktory biologické, psychické a sociální. Pod pojmem 

mentální retardace rozumíme opoždění normálm'ho vývoje jedince, a to po stránce 

rozumové, přičemž je mohou doprovázet poruchy smyslového a pohybového ústrojí i 

poruchy chování a komunikace. 
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3.2 Příčiny vzniku a klasifikace mentální retardace 

Mentální retardace nemá jednotnou příčinu, ale většinou vzniká součinností více 

faktorů. 

Zvolský (1996, s. 157) uvádí jako nejčastější příčiny vzniku mentální retardace: 

1. Dědičnost - intelektové schopnosti dítěte jsou výslednicí průměru intelektového 

nadání rodičů. Lehká mentální retardace vzniká většinou v důsledku zděděné 

inteligence a vlivu rodinného prostředí. 

2. Sociální faktory - snížení intelektových schopností je způsobeno sociokulturní 

deprivací v rodinách. Objevuje se s výchovou v nižších sociálních vrstvách, 

v souvislosti se špatnými materiálními podmínkami, nestabilními rodinnými vztahy, 

špatnými bytovými podmínkami. Tyto faktory bývají většinou příčinou lehké mentální 

retardace. 

3. Další environmentální faktory - zahrnují růmá onemocnění matky během 

těhotenství, špatná výživa matky, infekční onemocnění dítěte v novorozeneckém 

období, špatná výživa kojence, úrazy spojené s nitrolebním krvácením, porodní trauma. 

Jmenované faktory bývají příčinnou lehké i těžší mentální retardace. 

4. Specifické genetické příčiny - dominantně, recesivně podmíněné, podmíněné 

poruchou sex chromozomů, podmíněné chromozomálními aberacemi. 

5. Nespecificky podmíněné poruchy- chromozomální ani metabolická vada nebyla 

objevena, nebylo zjištěno porodní trauma ani jiné poškození plodu či novorozence. 

Příčina mentální retardace zůstává neobjasněna asi v 15 až 30 % případů (Vítková 

2004). 

Dále se v odborné literatuře uvádí dělení mentální retardace na : 

-, vrozenou mentální retardaci - dříve zvaná oligofrenie je spojena s určitým 

poškozením, odchylnou strukturou nebo odchylným vývojem nervového 
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systému v období prenatálním, perinatálním nebo postnatálním zhruba do dvou 

let života dítěte. 

~ získanou mentální retardaci - demenci, při níž jde o proces zastavení, 

postupného rozpadu mentálního vývoje, který je zapříčiněn pozdější poruchou, 

nemocí, úrazem mozku. Nejčastější příčina se uvádí zánět mozku (encepthalitis), 

zánět mozkových blan (meningitis), úrazy mozku, poruchy metabolismu, 

intoxikace, degenerační onemocnění mozku, duševní poruchy. Porucha může 

mít progresivní tendenci nebo se může zastavit a nevede k dalšímu zhoršení 

stavu. Demence způsobuje především nerovnoměmý úbytek intelektových 

schopností. Příznakem demence je zvýšená dráždivost, únava, emocionální 

labilita, výkyvy pozornosti, poruchy paměti a učení. Dětské demence se 

projevují zastavením psychického vývoje, zpomalením psychických procesů, 

snížením adaptability dítěte a ztrátou intelektových schopností. 

~ sociálně podmíněnou mentální retardaci - pseudooligofrenii (starší termín 

sociální debilita), která vzniká nejčastěji v důsledku působení vnějšího prostředí. 

Není způsobena poškozením CNS, ale nedostatečnou stimulací prostředí dítěte. 

Sociální faktory se mohou podílet na variaci inteligenčního koeficientu 

v rozmezí 1 O až 20 bodů. Sociálně podmíněná mentální retardace se projevuje 

nejčastěji výrazným opožděním vývoje řeči, myšlení, schopnosti sociální 

adaptace. Zdánlivá mentální retardace není stav trvalý, neměnný, při změně 

podnětného prostředí a vlivem vhodného působení může dojít ke zlepšení 

aktuálního stavu. 

Jako další příklad lze uvést členění podle typu chování: 

~ Eretické - Chování se vyznačuje výrazným psychomotorickým neklidem, 

jedinec neustále pobíhá, mění činnosti, je nesoustředěný, impulzivní, útočný. 

Nezvládá své reakce, proto jeho jednání korigujeme aktivitou. 

~ Torpidní - Jedinec se vymačuje výraznou pomalostí pohybů, řeči, netečností, 

malou aktivitou, pohodlností, sklonem k netečnosti. Zde je zapotřebí jedince do 

činností neustále povzbuzovat. 
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V současné době se používá členění podle desáté revize Světové zdravotnické 

organizace (WHO) z roku 1992 s platností od 1.1.1993. Podle této klasifikace se 

mentální retardace dělí do šesti základních kategorií: lehká mentální retardace, středně 

těžká mentální retardace, těžká mentální retardace, hluboká mentální retardace, jiná 

mentální retardace, nespecifická mentální retardace (Švarcová 2006). 

F 70 Lehká mentální retardace 

IQ se pohybuje přibližně mezi 50 až 69 (u dospělých odpovídá mentálnímu věku 9- 12 

let). Stav vede k obtížím při školní výuce. Mnoho dospělých je ale schopno práce a 

úspěšně udržují sociální vztahy a přispívají k životu společnosti. 

F 71 Středně těžká mentální retardace IQ 49-35 

IQ dosahuje hodnot 35 až 49 (u dospělých odpovidá mentálnímu věku 6 - 9 let). 

Výsledkem je zřetelné vývojové opoždění v dětstvi, avšak mnozí se dokáží vyvinout 

k určité hranici nezávislosti a soběstačnosti, dosáhnou přiměřené komunikace a školních 

dovedností. Dospělí budou potřebovat různý stupeň podpory k práci a k činnostem ve 

společnosti. 

F 72 Těžká mentální retardace IQ 34-20 

IQ se pohybuje v pásmu 20 až 34 ( u dospělých odpovídá mentálnímu věku 3 - 6 let). 

Stav vyžaduje trvalou potřebu podpory. 

F 73 Hluboká mentální retardace IQ 19 a níže 

IQ dosahuje nejvýše 20 ( což odpovídá u dospělých mentálnímu věku pod 3 roky). Stav 

způsobuje nesamostatnost a potřebu pomoci při pohybu, komunikaci a hygienické péči. 

24 



F 78 Jiná mentální retardace 

Mentální retardaci nelze přesně určit pro přidružená postižení smyslová a tělesná, 

poruchy chování a autismus. 

F 79 Nespecifikovaná mentální retardace 

Je určeno, že jde o mentální postižení, ale pro nedostatek znaků nelze jedince přesně 

zařadit (Pipeková, 2006). 

25 



3.3 Osobnost jedince s mentálním postižením 

"Pro začlenění člověka s mentální retardací do společnosti hraje významnou roli celá 

řada činitelů, jako jsou emocionalita a úroveň rozvinutosti volních vlastností, které jsou 

jedním z předpokladů úspěšného učení, ale i podmínkou regulace chování člověka a 

podmínkou úspěchu výchovného působení. Velký význam pro integraci lidí 

s mentálním postižením má úroveň jejich adaptačních schopností, ale i některé jejich 

povahové vlastnosti, postoje a schopnost komunikovat a navazovat vztahy s ostatními 

lidmi." (Švarcová, 2006) 

Jednou z nejvýznamnějších oblastí osobnosti, ovlivňujících výrazným způsobem její 

chování a prožívání, je její emocionalita Ve své většině jsou děti s mentálním 

postižením emočně nevyspělé a chovají se jako děti nižší věkové úrovně. Reagují proto 

adekvátně jen na takové přístupy, které tuto skutečnost respektují. Navazování kontaktu 

s dítětem proto musí vycházet ze správného odhadu jeho emoční zralosti a znalosti 

mechanismů, jimiž se řídí jeho chování. Neznámé osoby nebo podněty, cizí prostředí či 

neúměrně náročné úkoly u nich často vyvolávají strach. 

Strach současná psychologie vysvětluje jako averzivní reakci na určitou poznanou 

konkrétní skutečnost. V dětech vyvolává pocit ohrožení a může u těchto dětí být zcela 

neadekvátní podnětu, jímž byl vyvolán. Strach může být přirozený, racionální, případně 

i sdílený, nebo iracionální, pro jiné lidi nepochopitelný. U dětí s mentálním postižením 

je jeho překonávání ztíženo skutečností, že tyto děti často nedovedou původ a příčinu 

svého strachu vysvětlit. 

Úzkost, která se v psychologii vysvětluje jako nepříjemná emoce, u níž si - na rozdíl od 

strachu- neuvědomujeme její bezprostřední příčinu, se někdy charakterizuje jako strach 

z neznámého. Děti s mentální retardací mohou prožívat úzkost, jsou-li ponechány v 

cizím prostředí, kde nemají pocit bezpečí. 

Podle výzkumůM. Dolejšího (Dolejší, 1978) je chování lidí s mentální retardací vedle 

značné úzkostlivosti, charakteristické u některých dětí i ve starším věku a v dospívání 
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hlavně při styku s dospělými, řízeno dvěma zvláště výraznými tendencemi: vyhýbáním 

se všemu novému a neznámému (ať už jde o podměty, úkoly, situace, role) a závislostí 

na bezprostřední odměně, pochvale, povzbuzení. To ukazuje, že úroveň sebekontroly 

jejich chování je zpravidla velmi nízká. 

Znalost psychických zvláštností dítěte umožňuje jeho rodičům, vychovatelům a 

učitelům zprostředkovaně působit na jeho emocionální sféru, rozvíjet ji, vyrovnávat a 

napravovat její nedostatky. 

Obecně platí, že city těsně souvisejí s potřebami a jejich uspokojováním. City jedince 

s mentální retardací jsou dlouhou dobu nedostatečně diferencovány a nacházejí se na 

úrovni mladšího dítěte. City dítěte s mentální retardací bývají často neadekvátní 

podnětům vnějšího světa a svojí dynamikou jsou neproporcionální. 

Nedostatečné ovládání citů intelektem se projevuje v tom, že děti obtížně korigují své 

city vzhledem k situaci a ani nemohou najít uspokojení své potřeby v nějaké jiné 

činnosti, která nahrazuje činnost původně zamýšlenou. 

Kromě nedostatečného rozvoje citového života můžeme u dětí s mentální retardací 

někdy pozorovat určité patologické citové projevy, které komplikují jejich výchovné 

vedení. 

U některých dětí, zejména trpících epileptickým onemocněním, můžeme někdy 

pozorovat epizodické poruchy nálady, které se označuji jako dysforie. Jejich nástup 

obvykle přímo nesouvisí s nepříznivými vnějšími vlivy nebo okolnostmi. 

Jindy se poruchy projevují v podobě zvláštní, rovněž ničím nemotivované povznesené 

nálady, která se označuje jako euforie. 

Další závažnou poruchou citového života je apatie. Některé děti s mentální retardací 

mohou projevovat myšlenky a nálady netypické pro dětský věk: nezájem o jakékoli 

činnosti, lhostejnost k lidem, nedostatek potřeby pohybu, ztrátu všech zájmů. 

Emoce mají v životě dětí s mentálním postižením mimořádný význam a patří k 

nevýznamnějším motivačním činitelům jejich vývoje (Švarcová, 2003). 

Zvláštní pozornost zasluhuje problematika psychického vývoje dětí, které dlouhodobě, 

od útlého dětství, vyrůstají v ústavech, dětských domovech, ale také v nefunkčních 
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nebo disharmonických rodinách. Problém emoční deprivace, k níž v těchto podmínkách 

nezřídka dochází, se ještě podstatněji dotýká dětí s mentální retardací. Všechny tyto děti 

ve zvýšené míře potřebují, aby se mohly vyvíjet v láskyplném, podněcujícím a celkově 

příznivém prostředí. 

Mnozí autoři, kteří se zabývají otázkami mentální retardace, upozorňují na 

nesamostatnost dětí s mentálním postižením, na nedostatek jejich iniciativy, na 

neschopnost řídit vlastní jednání a překonávat překážky, což jsou typické příznaky 

nedostatku vůle. 

Slabá vůle je u dětí s mentální retardací velmi častým projevem. Jejich rodiče a 

vychovatelé mají mnoho zkušeností z řešení situací, kdy dítě chtělo získat něco, po 

čem toužilo, a dokázalo kvůli tomu vynaložit značné úsilí a překonat řadu obtíží. 

Slabost vůle se však projevuje v situacích, kdy děti vědí, jak mají jednat, ale nejsou 

schopny jednat požadovaným způsobem. 

Všechny tyto zdánlivé kontrasty volních projevů (neiniciativnost a neovladatelnost, 

sugestibilita a tvrdohlavost apod.) jsou projevy nezralé osobnosti. 

Při své činnosti se dítě s mentální retardací řídí těmi nejbližšími a nejjednoduššími 

motivy, protože vzdálenější a složitější motivy nechápe. Vidina pamlsku za splněný 

úkol je pro ně nesrovnatelně vyšší motivací než jakákoli vzdálená hodnotnější odměna. 

"Výchova vůle je vždy složitý a dlouhodobý proces. U dětí s mentální retardací je tento 

proces, v závislosti na závažnosti jejich postižení, ještě zdlouhavější a obtížnější. 

Vyžaduje mnoho trpělivosti, ale také mnoho pedagogických zkušeností a dovedností. Bez 

volního úsilí však nemůže dítě splnit ani ten nejjednodušší úkol a, vzato do důsledků, 

nemůže se dále rozvíjet." (Švarcová 2006) 
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4 ZS Třemošnice s praktickými třídami 

Pro účely závěrečné bakalářské práce byla vybrána základní škola v Třemošnici, kde 

autor práce působí druhým rokem na pracovní pozici učitele. 

Základní škola v Třemošnici (okres Chrudim, kraj Pardubický) je umístěna na jižním 

okraji města v centru sportovm'ho areálu nedaleko lesa v blízkosti přírodního parku 

Doubrava, chráněné krajinné oblasti Železné hory. 

Základní vzdělání probíhá v běžné základní škole a v základní škole praktické, která je 

od 1.9.2006 součástí příspěvkové organizace Základní školy Třemošnice, okres 

Chrudim. Jedná se především o děti z Třemošnice a blízkého okolí, odkud dojíždí do 

školy autobusem. Začátek výuky je přizpůsoben příjezdu autobusů. Pro některé žáky 

praktické školy je z téhož důvodu přizpůsoben i konec výuky. 

Kromě kmenových tříd, které jsou vybaveny počítači s připojením na internet, jsou zde i 

některé odborné učebny - dvě počítačové učebny (obě jsou v "síti" a každý den po 

vyučování zde mají žáci volný přístup), učebny pro výuku cizích jazyků, 

přírodovědných předmětů, učebnu výuky pro vaření a strojové šití, učebnu výtvarné 

výchovy, školní dílnu, školní pozemek a školní družinu, která má 2 místnosti. Tyto 

učebny jsou samozřejmě k dispozici i pro výuku v praktických třídách, jejichž žáci je 

plně využívají. 

Ve škole je též klubovna pro žáky, žákovská knihovna a učitelská knihovna, prostory 

pro dramatickou výchovu a moderní sportovní hala. Ta vyvolala velký ohlas u dětí 

z praktických tříd, protože v dřívější škole měly k dispozici jen malou tělocvičnu. 

V současné době byla zrekonstruována sociální zařízení na 2. stupni, byla zřízena 

ekoučebna s vybavením ICT, odborná učebna chemie s interaktivní tabulí, na chodbách 

jsou rozmístěny nádoby na tříděný odpad apod. 

O přestávkách mají žáci možnost pohybu po celé škole včetně přízemí, kde je školní 

obchůdek s občerstvením. Velké přestávky mohou pod dozorem vyučujících strávit 
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venku. Pitný režim je zajištěn pro všechny žáky v přízemí, kde jsou umístěny várnice 

s čajem. 

Šatny jsou prostorově vyhovující jak v budově školy, tak v tělocvičně. Velká školní 

jídelna je přímo v areálu školy. 

Počet pedagogických pracovníků se pohybuje kolem 20 učitelů. Dále zde pracují 2 

vychovatelky a asistent pedagoga, který pomáhá při výuce v jedné praktické třídě. Počet 

pedagogů se odvíjí od počtů žáků v daném školním roce. Odborná kvalifikovanost je 

stále vyšší a dosahuje okolo 90%. 

Ve škole působí výchovný poradce, preventista sociálně patologických jevů, 

protidrogový koordinátor, dále i psycholog (detašované pracoviště PPP), koordinátor 

environmentální výchovy, ICT koordinátor, koordinátoři ŠVP, koordinátor 

multikulturní výchovy a dyslektické asistentky. 

Převážná většina žáků bydlí v téže obci, v jaké je sídlo školy, asi 1
/ 10 dojíždí z okolních 

obcí. Do školy docházejí i děti cizích státních příslušníků. Každoročně škola pořádá 

plavecký výcvik žáků 3. a 4. tříd a lyžařský výcvik žáků 7. ročníku. 

Velmi dobrou činnost zde vykonávají i v oblasti integrace žáků se zdravotně 

postižených (poruchy učení a chování atd.). 

Pro žáky s lehkým mentálním postižením, kteří by úspěšně nezvládli učivo běžné 

základní školy, je určena základní škola praktická, která je součástí základní školy. 

Obsah a rozsah vyučovacích předmětů je přizpůsoben možnostem a schopnostem těchto 

žáků. Důraz je kladen na přípravu žáků pro praktický život. Proto už ve škole je 

věnována značná pozornost právě předmětům, které rozvíjejí jejich manuální zručnost. 

Proti běžné základní škole je značně navýšen počet hodin pracovního vyučování. 

U integrovaných žáků s těžkým mentálním postižením se usiluje o to, aby získali takové 

vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní co nejsnadnější zapojení do 

společenského života a tím zabrání jejich izolaci. Důraz je kladen na zvládnutí 

sebeobsluhy, hygienických návyků, rozvoj komunikačních schopností. Tito žáci by měli 

získat co největší samostatnost a nezávislost na svém okolí. Při výuce se vychází 

z jejich individuálních potřeb. 
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Ve školním roce 2006/2007 byla na škole zřízena jedna praktická třída, ve které se 

vyučovali žáci všech postupných ročníků (kromě druhého a sedmého ročníku). Ve třídě 

byl integrován žák s těžkým mentálním postižením. V této třídě pracuje ještě asistent 

pedagoga. V následujícím školním roce 2007/2008 z důvodu navýšení počtu žáku 

přibyla druhá praktická třída. V první praktické třídě se vyučovali žáci prvního stupně 

spolu s integrovaným žákem a ve druhé praktické třídě byli zařazeni žáci druhého 

stupně. 

Spolupráce školy a rodičů se stále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv. 

Orgánem rodičů je Sdružení rodičů a přátel dětí školy (SRPDŠ) s Radou rodičů. 

Naplnění zákonné normy představuje vznik Školské rady. 

Zaměření školy: 

~ vzdělávat žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a 

sociálním znevýhodněním 

)> věnovat se speciálnímu vzdělávání žáků se zdravotním postižením formou 

skupinové integrace, a proto jsou na škole vytvořeny třídy pro tyto žáky 

~ práci a jednotlivé činnosti zaměřit na ekologické aktivity a environmentální 

výchovu 

)> zaměřit se na využívání PC techniky a rozšířit znalosti v oblasti informatiky 

)> prohloubit výuku cizích jazyků se zaměřením na schopnost komunikovat v cizím 

jazyce 

)> podporovat zdravý životní styl v tělovýchovných a zdravovědných aktivitách 

~ systematicky rozvíjet dopravní výchovu s využitím vlastního dopravního hřiště 

31 



5 Kazuistiky dvou žáků s mentálním postižením 

Veškeré informace o obou žácích jsou uváděny se souhlasem jejich zákonných 

zástupců. Podkladem pro zpracování kazuistik byla písemná lékařská a psychologická 

dokumentace, opakované a řízené pozorování žáků, analýza písemných a výtvarných 

prací a přímá pedagogická činnost autora. V současné době (červen 2008) navštěvuje 

dívka školu sedmým rokem, chlapec šestým rokem. Oba navštěvují šestý ročník 

základní školy praktické při základní škole v Třemošnici. 

5.1 Kazuistika Nikoly H. 

Kasuistika žákyně Nikoly H., která se narodila v roce 1994, s diagnostikovaným lehkým 

stupněm mentálního postižení a s rozsáhlými dyslektickými, dysortografickými a 

dysgrafickými projevy. V současné době navštěvuje 6. ročník praktické třídy při 

základní škole v Třemošnici. 

Rodinná anamnéza 

Matka má základní vzdělání, její zdravotní stav je dobrý a v současné době pracuje jako 

dělnice v podniku pro úpravu povrchu kovů. 

Otec má základní vzdělání, jeho zdravotní stav je dobrý a v současné době pracuje jako 

dělm'k v podniku spolu s manželkou. Oba pracují na třísměnný provoz, při kterém se 

pravidelně střídají v péči o děti. 

Nikola má tři mladší sourozence: Jana, který navštěvuje třetí ročník praktické školy, 

Denisu, která chodí do druhého ročníku praktické třídy a Reného, který má odloženou 

školní docházku. Všechny děti prodělaly běžné dětské nemoci. 
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Rodina žije na periferii města v třípokojovém rodinném domku. Při návštěvě sociální 

komise zjistila velké nedostatky v bydlení. Jedná se především o veliký nepořádek a 

špínu ve všech místnostech. Děti mají svůj společný pokoj. 

Osobní anamnéza 

Nikola se narodila z prvního těhotenství, matce bylo 19 let. Těhotenství probíhalo bez 

komplikací, porod byl v 8. měsíci. Porodní míry měla 2,80kg/42cm. Dle sdělení rodičů 

byla Nikola asi měsíc v inkubátoru, avšak příčinu neznají. Údaje o raném 

psychomotorickém vývoji si nepamatují, samostatně začala chodit přibližně v roce. 

V předškolním období byla často nemocná, diagnostikovali ji šelest na srdci, astma a 

alergii na kočky. 

Před nástupem na základní školu Nikola nenavštěvovala mateřskou školu. Odklad 

školní docházky nebyl nutný. V prvním ročm'ku měla častou absence na vyučování ze 

zdravotních důvodů. Rodiče se školou nespolupracovali, chyběla domácí příprava na 

vyučování. V důsledku toho začaly narůstat výukové potíže, Nikola nestačila tempu 

výuky. Od listopadu 2001 je v péči pedagogicko-psychologické poradny (PPP), 

z důvodu školní nezralosti a zvýšené nemocnosti byl doporučen a realizován dodatečný 

odklad školní docházky. Současně byla doporučena pravidelná docházka do MŠ. 

Bohužel ze strany rodičů nebyla zajištěna docházka do tohoto zařízení. Po opětovném 

nástupu do prvního ročníku základní školy rodiče nadále neplnili své povinnosti -

školní docházka nepravidelná, domácí příprava na vyučování nedostatečná, možnost 

individuální reedukační péče na pracovišti PPP v základní škole v Třemošnici nebyla 

využita. Výukové obtíže se prohlubovaly. Dle závěru psychologického vyšetření se 

však rozumové dispozice nejevily primární příčinou školních neúspěchů, a tak Nikola 

opakovala 2. ročník. V důsledku časté absence a nízké výkonové motivace došlo u 

Nikoly postupně ke změnám také v oblasti rozumových schopností. Při kontrolním 

vyšetření v březnu 2005 jejich aktuální úroveň odpovídala hornímu pásmu lehké 

mentální retardace. Na žádost rodičů byl ve 3. ročm'ku realizován diagnostický pobyt 

v praktické škole, který byl ukončen zařazením Nikoly do základní školy praktické 

v Běstvině. 
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V současné době má Nikola velmi častou absenci ve škole s neomluvenými hodinami. 

Absence jí značně zhoršila prospěch, zejména ve výukových předmětech (přírodopis, 

zeměpis, dějepis). Toto je řešeno s rodiči při sociální komisi. Rodiče přislíbili nápravu. 

Speciálně pedagogická diagnostika 

Kontakt navazuje Nikola lehce, na první pohled je bez projevů zvýšené tenze. 

Rozumové schopnosti se dlouhodobě vyvíjejí nerovnoměrně a aktuálně se celkově 

nacházejí již ve spodním pásmu mentální subnormy. Při řešení úloh verbálního 

charakteru se projevují delší latence v odpovědích, úkoly je vhodné zadávat s oporou o 

vizuální podněty. Subjektivně největší potíže pociťuje ve čtení a v diktátech. Ve škole ji 

baví tělesná výchova, výtvarná výchova a matematika. Špatné známky ji trápí, přeje si 

lepší školní výsledky, avšak bez vynaloženého úsilí. Nízkáje výkonová motivace. 

Při čtení zvýšená tenze a motorický neklid. Průměrná rychlost čtení se v současné době 

nachází v pásmu podprůměru. Patrná je tendence slova domýšlet, část chyb spontánně 

opraví. Reprodukce textu je stručná a nepřesná. 

Tempo psaní je pomalejší. Značné jsou potíže v oblasti diferenciace kvantity 

samohlásek, tvrdých a měkkých slabik, také ortografické chyby. Přepis je pomalejší, při 

vyšetření bez specifických chyb. 

Z českého jazyka má Nikola průměrný prospěch, učivo pochopí, přesto často chybuje 

zejména v písemném projevu. Písmo je obtížně čitelné (sama má problémy se čtením 

vlastního písemného projevu). Při ústním zkoušení je požadováno odůvodnění 

jednotlivých gramatický jevů, proto chybuje občas, ale při písemném zkoušení si sama 

tyto gramatické jevy nezdůvodňuje, proto jsou chyby častější. Se čtením má Nikola 

problémy, nejvíce se čtením delších víceslabičných slov a slov se shluky souhlásek. Při 

čtení (hlasitém i tichém) je důležité opakování přečteného textu po odstavcích nebo 

kratších částech, aby porozuměla textu, jeho návaznosti 

V matematice má Nikola největší problémy s malou násobilkou, kterou se nedostatečně 

naučila v nižších ročnících. Tím se odvíjejí její problémy s dalšími matematickými 

operacemi (dělení, násobení vícecifernými činiteli). Se sčítáním, odčítáním, 

zaokrouhlováním a s převody jednotek nemá Nikola velké problémy a patří k lepším 

34 



žákům svého ročníku. Slovní úlohy zvládá velice dobře, což je dUkazem jejího dobrého 

logického myšlení. V geometrii látce rozumí, ale v grafickém projevu je slabší (zřetelná 

dysgrafie). 

I pře svůj tělesný handicap (na svou výšku 155cm váží 65kg) patří v tělesné výchově 

mezi zdatnější žáky. Ve čtvrtém ročníku reprezentovala školu při atletickém čtyr'boji, 

její silná stránka je ve výbušnosti a dobrém odrazu, což se projevovalo v běhu na 

krátkou vzdálenost a ve skoku dalekém. Menší problémy měla na dlouhé tratě a v hodu 

kriketovým míčkem. Úspěšně se také zapojuje do kolektivních her, především 

v přehazované. 

Při pracovním vyučování je Nikola šikovná, ruční práce zvládá velice dobře. Je zručná a 

čistotná. Jako jedna z mála se naučila práci s pedikem (proun'). Dokáže samostatně 

uplést košík. Při mezitřídním projektu - pletení košíků (spolupráce s běžnou třídou 

základní školy pro upevnění mezitřídních vztahů) výrazně pomáhala slabším žákům s 

touto metodou. 

V tomto školním roce, zejména ve druhém pololetí se Nikola výrazně zhoršila téměř ve 

všech předmětech. Největším důvodem byla její častá absence ve škole. Za druhé 

pololetí měla zameškáno necelých šedesát procent z výuky. Některé z těchto hodin byly 

neomluvené, což svědči o špatném rodinném prostředí. Rodiče byli pozváni na sociální 

komisi, kde tato častá, ale i neomluvená absence byla s nimi projednávána. Rodiče 

přislíbili nápravu, která se ale nedostavila. Poté co Nikola měla přes dvacet 

neomluvených hodin, škola poslala oznámení na policň České republiky, která začala 

vyšetřování s rodiči i s Nikolou samotnou. To šetření prozatím stále pokračuje. 

Nikola žije v sociálně slabé rodině. Její rodiče mají pouze základní vzdělání a to se 

projevilo v nedostatečné domácí přípravě. I přes dodatečný odklad, který se uskutečnil 

v průběhu prvního ročníku měla Nikola neustálé problémy zvládat učivo v běžné 

základní škole. Po opakování druhého ročníku se rodiče rozhodli pro diagnostický 

pobyt v nedaleké praktické škole v Běstvině, který byl později změněn na přestup. 

Nikola se od první chvíle úspěšně zařadila do kolektivu na zdejší škole. Z důvodů 

menších nároků ve výuce se Nikole výrazně zlepšil prospěch. Protože Nikola musela na 

zdejší školu dojíždět, nezapojovala se do volnočasových aktivit této školy. Po přestupu 
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do praktické třídy při základní škole v Třemošnici ve školním roce 2007/2008 začala 

Nikola navštěvovat pěvecký kroužek. Bohužel její docházka hned z počátku byla 

nepravidelná a později přestala na kroužek docházet úplně. Na této škole je také každé 

odpoledne otevřena počítačová učebna, kde mají žáci přístup k volnému internetu. Tuto 

možnost Nikola využívá asi dvakrát týdně. 

Prognóza 

Děti navštěvující praktickou školu mohou dále studovat na odborných učilištích, kde se 

klade především důraz na jejich šikovnost. V tom má Nikola velikou přednost. Je velmi 

šikovná, což dokazuje při pracovním vyučování. Nedělá jí problém práce s různými 

materiály jako je například keramická hlína, pedik, dřevo nebo papír. Při vaření patří 

k aktivnějším žákům a je na ní vidět, že jí to velice baví. Dokáže sama připravit 

pokrmy od různých salátů, přes polévky až po složitější hlavní chody. Nikola se sama 

zmínila, že by ráda studovala střední odbornou školu v Čáslavi, obor kuchař-číšník. Má 

k tomu dobré osobní předpoklady, ale bude třeba podpory nejen ze strany učitelů, ale 

především jejích rodičů. 

5.2 Kazuistika Jakuba J. 

Kaziustika žáka Jakuba J., který se narodil v roce 1996, s diagnostikovanými 

rozumovými schopnostmi ve spodním pásmu mentální subnormy a dysortografií na bázi 

verbální dyspraxie. V současné době navštěvuje 6. ročník praktické třídy při základní 

škole v Třemošnici. 

Rodinná anamnéza 

Matka má střední odborné vzdělání, její zdravotní stav je dobrý a v současné době 

pracuje jako dělnice ve strojírenském podniku. Otec má střední odborné vzdělání, jeho 
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zdravotní stav je dobrý a pracuje jako číšník. Jakub má staršího bratra Jaroslava, který 

navštěvuje osmý ročník běžné základní školy v Třemošnici. Rodiče jsou rozvedeni. Děti 

žijí po rozvodu s matkou v třípokojovém bytě. Chlapci mají svůj společný pokoj. 

Osobní anamnéza 

Jakub se narodil z druhého těhotenství, matce bylo 23 let. Těhotenství a porod probíhal 

bez komplikací, porodní míry 4,25kg/53cm. Již v perinatálním období měl zánět 

střednťho ucha, potíže přetrvávaly do jednoho roku. Raný psychomotorický vývoj byl 

přiměřený věku. Při vyšetření byla zjištěna opačná lateralita. Od třech do šesti let mu 

byla poskytnuta logopedická péče, výslovnost byla upravena. Jeho sluch a zrak jsou 

pořádku. 

Mateřskou školu navštěvoval od čtyř let, na prostředí školky se adaptoval dobře. Se 

svými spolužáky si rozuměl a v kolektivu byl oblíbený. Na základě pedagogické 

diagnostiky a pozorování Mateřská školka nedoporučovala odklad školní docházky. 

Základní školu začal navštěvovat od šesti let.. V únoru 2003 v jeho sedmi letech byla 

diagnostikována dysortografie na bázi verbální dyspraxie. Jakub byl veden jako 

integrovaný žák s dysortografií. 

Vzhledem k osobnostnímu ladění (zvýšená citlivost) Jakub těžce nesl rozvod rodičů, 

projevily se reakce vzdoru i situační mutismus. S přibývající náročností učiva, a 

v důsledku výrazné verbální dyspraxie, se prohlubovaly výukové potíže a již ve čtvrtém 

ročníku bylo tempo výuky pro Jakuba nepřiměřeně rychlé. S třídní učitelkou byla 

domluvena a průběžně konzultována podpůrná opatření v rámci výuky, maminka byla 

seznámena se způsobem organizace domácí přípravy na vyučování a s vhodnými 

výchovnými přístupy. Při kontrolním psychologickém vyšetření v březnu 2006 aktuální 

úroveň rozumových schopností celkově odpovídala spodnímu pásmu mentální 

subnormy. V pátém ročnťku, i přes zvýšenou individuální péči ze strany základní školy 

a maminky, se výukové potíže dále prohlubovaly. Jakub byl již přetěžován požadavky 

kladenými na tempo a rozsah výuky v základní škole, dokonce začal ztrácet zájem o 

svůj největší koníček - fotbal. Bylo doporučeno a od září 2007 realizováno jeho 

zařazení do základní školy praktické. 
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Speciálně pedagogická diagnostika 

Jakub navštěvoval prvních pět ročm'ků základní školu. Po velkých výukových potížích 

přešel v šestém ročníku do praktické třídy. Výhodou bylo zavedení těchto tříd v jeho 

domovské škole. Většinu spolužáků už znal a tak velice dobře zapadl do kolektivu. 

Když Jakub zjistil, že učivo bude zvládat, začal se více zapojovat do vyučovacích 

hodin. Nyní patří mezi nejlepší žáky a to mu výrazně zvedlo sebevědomí, které bylo pět 

let potlačováno. K jeho nejoblíbenějším předmětům patří matematika a tělesná výchova, 

ve kterých dosahuje nejlepších výsledků. 

Učivo českého jazyka zvládl bez problémů. Zpočátku byl při vyučovacích hodinách 

málo aktivní, byl ostýchavý a nejistý. Výrazné byly jeho obavy z řeči před kolektivem. 

Toto bylo v průběhu prvm'ho pololetí postupně odbouráno. Gramatiku českého jazyka 

zvládl bez větších problémů. Dělal jen ojedinělé chyby v ústním i písemném projevu. 

Jeho písmo je velice malé, někdy i obtížně čitelné. Jakub čte plynule, jeho čtenému 

projevu lze dobře porozumět a to jak hlasitému, tak i tichému čtení. 

V matematice patří Jakub mezi nejlepší žáky. Nemá výraznější problémy s žádnými 

matematickými operacemi. Nové učivo chápe velice rychle. Jeho největší výhodou jsou 

dobré základy z předchozích ročm'ků a velice dobrá domácí příprava na vyučování. 

Chyby dělá velmi ojediněle a je to připisováno více nepozomosti než nepochopení 

úlohy. Menší problémy v matematice má se slovními úlohami, při ktetých ojediněle 

nepochopí zadání. Písmo je jako v českém jazyce velmi malé, některá číslice jsou hůře 

čitelná. Jakub patří k aktivnějším žákům třídy, dokáže vypomoci slabším spolužákům. 

V geometrii látce rozumí, v grafickém projevu nemá výraznější problémy. 

I v tělesné výchově Jakub dosahuje dobtých výsledků. Od prvních ročníků 

reprezentoval a v současné době stále reprezentuje školu ve fotbalových turnajích. Je 

velice technický typ, nedělá mu problém žádná atletická ani gymnastická disciplína. 

V kolektivních sportech patří k "vůdcům" týmu, ostatní spoluhráči na něho spoléhají. 

V šestém ročm'ku Jakubovi tělesná výchova pomohla k dobrému přijmutí do třídního 

kolektivu. 
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Při pracovním vyučování je Jakub šikovný a zručný, ruční práce zvládá dobře. Nejvíce 

si oblíbil práci s keramickou hlínou. Rád navštěvuje při pracovním vyučování dílnu na 

zdejší škole. Nedělá mu větších problému práce se dřevem ani s kovem. Dokáže použít 

různé pracovní nástroje(pilníky, dláta, pilky, ruční vrtačky apod.). 

Největšími koníčky Jakuba jsou kopaná a v současné době i tlorbal. Kopanou hraje už 

od svých pěti let a dosahuje v nf velice dobrých sportovních úspěchů. Navštěvuje 

fotbalový oddíl v místě bydliště a také reprezentuje svou školu na meziškolních 

turnajích. V šestém ročníku se také přihlásil do tlorbalového kroužku ve své škole, kde 

také patří k nejlepším hráčům. S tlorbalovým kroužkem se zúčastnil meziškolnfho 

turnaje, ve kterém jeho družstvo získalo hezké druhé místo. Jakub dále využívá 

možnosti školy v rámci počítačové učebny. Téměř každý den chodí na volný internet, 

kde se svými kamarády hrají různé počítačové hry. Počítač s připojením na internet 

využívá také doma. 

Prognóza 

Při rozhovoru s Jakubem o budoucím povolání bylo zjištěno, že by se chtěl stát 

automechanikem. Vystudovat klasické střední odborné učiliště by asi bylo pro něho 

velmi obtížné, a proto mu doporučeno třídním učitelem odborné učiliště v 

Chroustovicích, které je zaměřeno na žáky z praktických tříd. Zde by mohl studovat 

obor opravář zemědělských strojů, kde by se seznámil s touto problematikou. Pokud by 

učivo zvládal dobře, mohl by si dále doplňovat vzdělání na různých školeních či 

rekvalifikačních kurzech a v budoucnu by mohl pracovat jako automechanik, bud' 

v soukromý sféře nebo u nějaké větší firmy. Ale to bude záležet jen na jeho 

schopnostech a na jeho odhodlání, prozatím má k tomu dobré předpoklady a lze 

spoléhat, že s pomocí rodiny by profesní přípravu mohl zvládnout. 
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6 Diskuze a závěr 

V práci jsou porovnány dva vzdělávací programy, podle kterých se v současné době na 

základních školách praktických vyučuje. Prvním je vzdělávací program zvláštní školy, který 

je postupně nahrazován vzdělávacím programem pro základní vzdělávání s přílohou 

upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Přechod je postupný a byl 

zahájen ve školním roce 2007/2008. V tomto roce se v praktických školách vyučuje v prvním, 

respektive v šestém ročníku podle nového školního vzdělávacího programu. Povinností každé 

školy bylo vytvořit školní vzdělávací program pro vzdělávání, podle něhož se uskutečňuje 

vzdělávání na dané škole a který musí být v souladu s příslušným rámcovým vzdělávací 

programem. 

Zásadní změnou ve školních vzdělávacích programech přináší, je pohled na požadované cíle 

vzdělávání. Hlavním cílem vzdělávání Je osvojení takzvaných klíčových 

kompetencí(kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a 

personální, občanská a pracovní). Tímto termínem jsou označovány schopnosti a dovednosti 

uplatnitelné v praktickém životě jako třeba umět vyjádřit a zastávat vlastní názor, umět 

spolupracovat ve skupině a podobně. Klíčovou myšlenkou reformy je, že by si žáci měli více 

osvojovat praktické dovednosti, než teoretické dovednosti .. Kladně lze hodnotit skutečnost, že 

žák se stává skutečně aktivním účastníkem vzdělávání (ne pouze pasivním příjemcem 

obrovského množství informací, jejichž využití v praktickém životě může být diskutabilní). 

Tento posun v cílech vzdělávání reaguje na současný vývoj moderní pedagogiky. 

Ve vzdělávacím programu pro zvláštní školy dochází se obsah mnoha předmětů zbytečně 

vzájemně překrývá, a k žákům se tak často dostávají informace dvakrát i vícekrát. Příkladem 

může být případ, kdy se látka o převodu jednotek vyučuje ve fyzice a zároveň i v hodinách 

matematiky. Učitel předává žákiím informace z pohledu svého předmětu bez propojení a bez 

časové návaznosti s ostatními předměty, kde se pracuje se stejnými informacemi. Vhodné 

propojení témat, kterým se věnují jednotlivé předměty do společných celků, napomáhá 

získávat a zpracovávat informace v mnohem širších souvislostech. Možnost spojování 

předmětů do takzvaných vzdělávacích oblastí Gazyk a jazyková komunikace, matematika a 

její aplikace, informační a komunikační technologie, člověk a jeho svět, člověk a společnost, 

člověk a příroda, umění a kultura, člověk a zdraví, člověk a svět práce) umožňuje školám 

poskytnout žákům ucelený pohled na probíranou látku, motivuje učitele k vzájemné práci a 

tím zkvalitnit výuku. 
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Aktuální právní předpisy a další závazné dokumenty dávají velký prostor pro nový přístup ke 

vzdělávání. Školy tvoří projekty (krátkodobé, dlouhodobé, projektové dny apod.), jejichž 

atraktivní obsah motivuje žáky k aktivnímu přístupu a vede je k získávání důležitých 

životních dovedností: diskutovat, spolupracovat, formulovat názory, řešit problémy, tvořit 

nebo hledat informace. 

Možným rizikem spojeným s reformou školství by mohla být určitá pohodlnost některých 

pedagogů, kteří by přepsali staré osnovy do nové podoby a provedli tak pouze kosmetickou 

změnu. V praxi však vidíme, že pedagogové chtějí zabudovávat nové metody učení do výuky, 

snaží se aktivně zapojovat žáky tak, aby nebyli jen pouhými posluchači ve výuce. 

Nový školský zákon s rámcovým vzdělávacím programem jim tuto možnost dává a bude 

záležet jen na jejich pochopení, aktivitě a kreativním přístupu, s jakým k novým trendům ve 

vzdělávání přistoupí. 
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7 Seznam použitých zkratek 

CNS centrální nervová soustava 

ICT 

LMP 

MŠ 

MŠMT 

PC 

ppp 

RVP 

RVPZV - LMP 

SRPDŠ 

ŠVP 

WHO 

informační a komunikační technologie 

lehké mentální postižení 

mateřská škola 

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

osobní počítač 

pedagogicko-psychologická poradna 

rámcově vzdělávací program 

rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou 

upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 

sdružení rodičů a přátel dětí školy 

školní vzdělávací program 

světová zdravotnická organizace 
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Příloha č. 3 Košík od Nikoly (pedik a dřevo s ubrouskovou metodou) 
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Příloha č. 4 Zvonkohra od Nikoly (keramická hlína) 
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Příloha č. 5 Obrázek od Nikoly(ubrousková metoda) 
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Příloha č. 6 Obrázek od Jakuba (papír) 
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Příloha č. 7 Košík od Jakuba (pedik a dřevo) 
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Příloha č. 8 Domeček od Jakuba (keramická hlína s glazurou) 
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Příloha č. 9 Robot z papírových krabiček od Jakuba 
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Příloha č. ll Projekt - Učíme se starým řemeslům 

Název projektu: Učíme se startm řemeslům 

Charakteristika projektu: 
Žáci se seznámí s prací našich předků, s řemesly: keramika. košíkářství, knihařství. Do 
projektu se zapojí žáci třídy základní školy praktické a žáci 4.a 5.ročníků běžné základní 
školy. Projekt je zařazen do průřezového tématu- Osobnostní a sociální výchova. do 
tematických okruhů Kreativita, Mezilidské vztahy a Komunikace. 

Časové rozmezí/rozvržení projektu: projekt je dlouhodobý, časová dotace dle rozvrhu 
a je čerpána z hodin běžné výuky 

Místo konání: třída základní školy praktické, školní dílna 

Termín projektu: říjen až květen 

Pomůcky: keramická hlína, keramická tvořítka, keramická pec, pedig, překližka, pilka, 
vrtačka, brusný papír, papír, kartón, látky, nůžky, řezačka na papír, lepidlo, 

Obsah projektu: 

!.seznámení žáků s obsahem projektu, s jednotlivými činnostmi, motivace žáků 
k činnostem - seznámení se starými řemesly (keramika, košíkářství, knihařství) 

2. výroba sluníček a korálků z keramické hlíny 
3 .oplétání sluníček pedigem 
4.výroba základních desek z překližky (pro výrobu košíků) 
5.pletení košíků pedigem 
6.ruční výroba knihy 

Přínos projektu pro výchovnou a vzdělávací činnost školy: 

- seznamujeme se s prací našich předků, se starými řemesly 
- vedeme žáky ke vzájemné spolupráci a respektu 
- vychováváme je k respektování individuálních rozdílů 
- podporujeme přátelskou atmosféru ve třídě i mezi třídami 
- vychováváme žáky ke spolupráci ve skupině 
- snažíme se aby uměli poskytnout pomoc a o pomoc požádat 

" ~Rftf~~ffll~ ~~~i9p ~~t v~fth f prfWP\'fllJil ~mnq~~~ 

55 



UNIVERZITA KARLOV A 
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 
José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín 
tel. (02) 2017 1ll1 
http://www.ftvs.cuni.cz/ 

Žádost o vyjádření 
etické komise UK FTVS 

k projektu výzkumné, doktorské, diplomové (bakalářské) práce, zahrnující lidské účastníky 

Název: Vývoj vzdělávacích programll praktické školy 

Forma projektu: výzkum základní I aplikovaný (u zaměstnanců) 
doktorská I rigorózní práce 
diplomová I bakalářská práce 

Autor/ hlavní řešiteV Zbyněk Němec 

Školitel (v případě studentské práce) PhDr. Marie Horázná. 

Popis projektu 
Cflem projektuje porovnání vzdělávacích programů, které se v současné době vyučují na praktických školách. 
Součásti jsou dvě kazuistiky žáků šestého ročníku, ve kterém se začalo vyučovat podle nového školního 
vzdělávacího programu. 
Zajištění bezpečnosti pro posouzení odborníky: 
V průběhu projektu nebude použito invazivních metod 
Etické aspekty výzkumu 
Rizika pro účastníky výzkumu nejsou žádná. Děti byly informovány o průběhu výzkumu a rodiče (zákonní 
zástupci) byli seznámeni s průběhem a cílem výzkumu. 
Informovaný souhlas (přiložen) 

V Praze dne .. ....... . Podpis autora .......... .. .... ...... ..... . 

Vyjádření etické komise UK FTVS 

Složení komise: doc.MUDr.Staša Bartůňková, CSc 
Prof.lng.Václav Bunc, CSc. 
Prof.PhDr. Pavel Slepička, DrSc 
Doc.MUDr.Jan Heller, CSc. 

P . kt rá b 1 h ál E . k k . í UK FTVS d . dn fm č' 1 ů { S·t ;· 'l,()C g roJe p ce y se v en tic ou onus po Je ac ts em: .. .. .. .. .. .. .. .. .......... ...... .. 

dne: ... . J: . ~ : .. ~~'t ............ . 
Etická komise UK FTVS zhodnotila předložený projekt a neshledala žádné rozpory s platnými zásadami, 
předpisy a mezinárodní směrnicemi pro provádění biomedicinského výzkumu, zahrnujícího lidské účastníky. 

Řešitel projektu splnil podmínky nutné k získání souhlasu etické komise . 

.. .... .. .. ~.·~. 
podpis předsedy EK 



Informovaný souhlas 

s účastí ve výzkumu k bakalářské práci Zbyňka Němce 

Všechny testované osoby a jejich zákom1í zástupci (rodiče) byli seznámeni, dle 

Směrnic 1 - 5 pro informovaný souhlas Etické komise UK FTVS. Během výzkumu nebudou 

použity žádné invazivní metody. V práci jsou uváděny pouze iniciály dětí bez jakékoliv bližší 

identifikace. Po ukončení výzkumu budou s prací seznámeni. 

Seznam osob: 

Horváthová Nikola 

Jelínek Jakub 

Podpisy zákonných zástupců: 

-~~-~-~····// 
·~·~ .. ~ ....... ~.? 


