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Anotace
Cílem mé diplomové práce bude zjištění, jaké terapie, metody, postupy
a pomůcky používané při výuce smyslové výchovy rehabilitační třídy ZŠ speciální
nabízejí a nejčastěji využívají.
Následující část pak bude věnována přehledu možných terapií, metod
a postupů užívaných při vzdělávání žáků s těžším stupněm mentálním postižení
a žáků s kombinovaným postižením vzdělávaných dle rehabilitačního vzdělávacího
programu základní školy speciální v oblasti smyslové výchovy. Závěr práce bude
věnován ukázkám a popisu některých, především svépomocí vyrobených, pomůcek
používaných v těchto třídách.

Abstract
The aim of this disertation is the describes therapeutics methods, procedures
and aids, whitch are offered and most frequently used in the teaching of sensual
upbringing at the rehabilitave classes at the special basic school.
The second part is devoted to a survey of therapeutics methods and
procedures used for the education of pupils with mental higher and pupils with
combined higher of education in accordance with the rehabilitave educational
program of the rehabilitative classes at the basic schools for students with special
needs in the area of sensual upbringing. The end of disertation is devoted to
illustartions and a description of some, hand made, interesting aids in these classes.
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Úvod
V rámci své školní praxe jsem měla možnost navštívit i několik
rehabilitačních tříd Základní školy speciální, které umožňují vzdělávání žáků
s těžkým a hlubokým mentálním postižením. Zjistila jsem, že jde o poměrně složitou,
ale zároveň velmi zajímavou práci. Učitelé rehabilitačních tříd stojí téměř
„denně“ před otázkou, jaké co možná nejvhodnější terapie, metody či postupy práce,
ale i jaké komunikační systémy u svých žáků využijí v souladu s jejich specifickými
potřebami. Odměnou jim jsou pak sebemenší pokroky a usměvavé tváře jejich
„žáčků“.
V úvodu své práce se věnuji charakteristice osobnosti žáka s těžkým
a hlubokým mentálním postižením, jejíž poznání je podstatné pro volbu vhodného
pedagogického působení. Podrobněji se též zabývám specifiky rehabilitačních tříd
Základní

školy speciální.

Jejich

organizací,

personálním

a

materiálovým

zabezpečením, ale především možnými metodami práce a terapiemi, které lze využít
při práci s žáky s takto závažným mentálním postižením. Významná část práce je
věnována jednotlivým aspektům smyslové výchovy.
V druhé části práce popisuji výsledky svého šetření v oblasti terapií, metod
a postupů práce a pomůcek využívaných právě ve výuce smyslové výchovy
v rehabilitačních třídách Základní školy speciální. Na základě tohoto šetření se
následně zmiňuji o několika méně známých metodách a terapiích, se kterými mne
učitelé seznámili, a které se učitelům víceméně osvědčují. Na závěr práce jsem
zařadila několik, především svépomocí vyrobených, pomůcek včetně jejich
vyobrazení, popisů a možností využití.

-6-

1.

1.1

Mentální retardace

Definice mentální retardace
Definice pojmu mentální retardace má pro nás kromě teoretického významu

(přesná kvalifikace podstatných znaků stavu) také význam praktický, jelikož nám
napomáhá při volbě vhodné speciálně pedagogické péče.
Jelikož je mentální retardace ovlivňována celou řadou faktorů, kterými může
být determinována, je stanovení její definice poměrně složité. Je možné definice
mentální retardace rozdělit dle faktorů, které dané definice zdůrazňují. Jedná se
především o definice zdůrazňující intelektový kvocient, biologické faktory, sociální
faktory nebo více faktorů zároveň. (Černá a kol., 1995, s. 8). Z tohoto důvodu lze
v zahraniční i české odborné literatuře najít mnoho různých definic mentální
retardace. V poslední době se však setkáváme s definicemi obsahující všechny tyto
faktory a zároveň popisují oblasti, ve kterých se mentální retardace nejvíce projevuje.
Švarcová upozorňuje na to, že v případě mentální retardace se nejedná
o nemoc, nýbrž o trvalý stav způsobený neodstranitelnou nedostačivostí nebo
poškozením mozku, který zapříčiňuje porušení poznávacích činností. Mentální
retardace je stav vzniklý v různých vývojových obdobích života jedince a má vliv na
jeho chování a sociální přizpůsobivost. Hloubka a míra mentálního postižení je vždy
individuálně odlišná. Za mentálně postižené jsou tedy považováni jedinci „u nichž
dochází k zaostávání vývoje rozumových funkcí, k odlišnému vývoji některých
psychických vlastností a k poruchám v adaptačním chování.“ (Švarcová, 2003, s. 24)
Valenta definuje mentální retardaci jako vývojovou duševní poruchu se
sníženou inteligencí demonstrující se především snížením kognitivních, řečových,
pohybových a sociálních schopností s prenatální, perinatální i postnatální etiologií.
(Valenta, Mőller, 2007, s. 12).
Pro srovnání uvádím definici mentální retardace dle Světové zdravotnické
organizace, MKN–10, která popisuje mentální retardaci jako „stav zastaveného nebo
neúplného duševního vývoje, který je charakterizován především narušením
schopností projevujících se v průběhu vývoje a podílejících se na celkové úrovni
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inteligence. Jedná se především o poznávací, řečové, motorické a sociální
dovednosti.“ Dle WHO se nástup mentálního postižení objeví do 2 let života dítěte.
(Valenta, Mőller, 2007, s. 12)
Dle AAMR (Americké asociace pro mentální retardaci) je mentální retardace
definována jako „snížená schopnost charakterizovaná signifikantními omezeními
intelektových funkcí a adaptability, která se projevuje především v oblasti pojmové,
praktické a sociální inteligence. Tento stav vzniká do 18. roku života, je
multidimenzální a pozitivně ovlivnitelný individuálním přístupem a cílenou
podporou (pokud nedochází ke zlepšení stavu, je třeba přehodnotit míru individuální
podpory).“ (Valenta, Mőller, 2007, s. 12)
Z výše uvedeného lze vysledovat, posun od definic zaměřených jedním
směrem (zdůrazňující inteligenční kvocient, biologické či sociální faktory)
k definicím, které v sobě zahrnují komplexní zhodnocení celé řady aspektů
ovlivňujících osobnost jedince a jeho schopnost obstát v sociálním prostředí. Velký
posun můžeme vidět také v zařazení se na konkrétní oblasti, které s mentální
retardací úzce souvisejí. Nyní definice mentální retardace pohlížejí na jedince
s mentálním postižením komplexněji, včetně jeho potřeby individuální míry podpory
v běžném životě.

1.2

Klasifikace mentální retardace
Mentální retardaci nejčastěji klasifikujeme dle hloubky mentálního postižení

V tomto případě kritériem při posuzování kvalitativní úrovně mentálních schopností
je výsledek vyjádřený inteligenčním kvocientem.
Mezinárodní zdravotnická organizace nám poskytuje sjednocený systém
hodnocení mentální retardace prostřednictvím Mezinárodní klasifikace nemocí.
Podle 10. revize této klasifikace (MKN–10) z roku 1992 dělíme mentální retardaci:

A) dle druhu postižení:
- F 70 – 79
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B) dle stupně postižení
- F 70 Lehká mentální retardace (mild mental retardation): IQ 50–69
- F71 Středně těžká mentální retardace (moderate mental retardation): IQ 35–49
- F72 Těžká mentální retardace (severe mental retardation): IQ 20–35
- F73 Hluboká mentální retardace (profound mental retardation): do IQ 19
- F78 Jiná mentální retardace
- F79 nespecifikovaná mentální retardace

Kromě stupně mentálního postižení rozlišujeme podle MKN–10 v kódu
i postižené chování jako např. vztekání, sebepoškozování,...) prostřednictvím další
číslice přidané za tečku, která vyjadřuje stupeň postižení.
- 0 – žádné či minimálně postižené chování (např. F 71.0; tj. středně těžká
mentální retardace bez poruch chování)
- 1 – výrazně postižené chování

C) Dle typu
- typ eretický – hyperaktivní, neklidný, verzatilní
- typ torpidní – hypoaktivní, apatický, netečný (Valenta, Mőller, 2007, s. 9)

Diagnostický a statický manuál (DSM–IV) Americké asociace pro mentální
postižení, uvádí mezi diagnostická kritéria mentální retardace snížení intelektových
funkcí (IQ 70 a méně) a souběžný deficit v oblasti adaptability jedince, a to nejméně
ve dvou z uvedených oblastí: komunikace, sebeobsluha, život v domácnosti, sociální
a interpersonální dovednosti, využití komunikačních zdrojů, sebeřízení, funkční
(akademické) dovednosti, práce, odpočinek, zdraví a bezpečnost a začátek poruchy
před 18. rokem. (Valenta, Mőller, 2007, s. 12)
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1.3

Statistika výskytu osob s mentálním postižením
Všeobecně se udává, že je v naší populaci cca 3 – 4 % osob s mentálním

postižením. Jedná se tedy o zhruba 300 000 osob s mentální postižením. Odhady
v celosvětovém měřítku se počty přibližují k 200 milionům osob s mentálním
postižením.
V porovnání s minulostí je zaznamenán mírný nárůst tohoto procenta, který
má diskutabilní příčiny. Jako jedna z příčin se udává lepší lékařská péče a lékařská
technika, díky které je možné udržet při životě novorozence, kteří by v minulosti
zemřeli již krátce po porodu. Dále se jako možná příčina udává lepší diagnostika
a evidence osob s mentálním postižením, než byla dříve. Za jednu z možných příčin
se dá též považovat narůstající dynamika vývoje civilizace, která klade na jedince ve
společnosti stále větší požadavky. To znamená, že člověk, který by dříve patřil do
širší normy, je dnes díky tomuto vývoji řazen pod tuto hranici. (Valenta, Mőller,
2007, s. 35)
Pro rozdělení procenta osob s mentálním postižením dle jeho stupně platí
pravidlo nepřímé úměry. Tedy čím hlubší je stupeň mentálního postižení, tím nižší je
procento četnosti. Nejvíce je v naší populaci osob s lehkým mentálním postižením,
přibližně 2,6%. Osob se středně těžkým mentálním postižením je cca 0,4%, s těžkým
mentálním postižením cca 0,3% a osob s hlubokým postižením je přibližně 0,2%.
(Valenta, Mőller, 2007, s. 35)

1.4

Etiologie mentální retardace
Ke vzniku mentální retardace může vést celá řada příčin, které se vzájemně

ovlivňují, prolínají a vzájemně spolupůsobí. Mentální retardace bývá převážně
způsobena negativními vlivy, které způsobují organické poškození mozku vzniklé
v důsledku strukturálního poškození mozkových buněk nebo abnormálního vývoje
mozku v období do dvou let dítěte. V různých výzkumech vzniku mentální retardace
se vždy zmiňují dvě hlavní hlediska:
- hledisko akceptující dědičnost a více či méně podceňují vliv prostředí;
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- hledisko zdůrazňující převážný vliv prostředí na utváření osobnosti člověka
a jeho schopností bez zohlednění genetických vlivů. (Renotiérová, 2004,
s. 163)
Mentální retardace může být způsobena příčinami endogenními (vnitřními)
nebo příčinami exogenními (vnějšími).
Endogenní příčiny bývají zakódovány již v systémech pohlavních buněk,
jejichž spojením vznikne nový jedinec. V tomto případě se jedná o příčiny genetické.
Exogenní příčiny mohou, ale nemusejí být bezprostřední příčinou poškození mozku
plodu nebo dítěte. Tyto příčiny stojí za spuštěním základní patologie, v období
prenatálním (od početí do narození), perinatálním (těsně před, během nebo po porodu)
a postnatálním (po narození do dvou let dítěte), která má za následek poškození
mozku a vznik mentální retardace různého stupně. (Švarcová, 2003, s. 55)

Mezi nejčastějšími příčinami vzniku mentální retardace Švarcová (2003) uvádí:
- následky infekcí a intoxikací - př. zarděnková embryopatie, kongenitální
syfilis; záněty mozku; intoxikace matky, otravy olovem; kongenitální
toxoplasmóza;...
- následky úrazů nebo fyzikálních jevů - př. mechanické poškození mozku při
porodu; novorozenecká hypoxie;...
- poruchy výměny látek, růstu, výživy - př. mozková lipoidóza; fenylketonurie;
glykogenózy
- makroskopická léze mozku - př. novotvary; degenerace; postnatální skleróza
- nemoci a stavy způsobené jinými a nespecifickými prenatálními vlivy - př.
vrozený hydrocefalus; mikrocefalie; kranistenóza;...
- anomálie chromozonů - př. Downův syndrom
- nezralost - př. - stavy při nezralosti novorozence bez uvedení jiných
chorobných stavů
- vážné duševní poruchy
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- psychosociální deprivace - stavy se snížením intelektu vlivem velmi
nepříznivých sociokulturních podmínek
jiné nespecifické etiologie

(Valenta, Mőller, 2007, s. 36)

„Mentální retardace poměrně často vzniká na základě kombinace polygenně
podmíněného nižšího nadání a výchovné nepodmětnosti, nebo dokonce zanedbanosti.
Obvykle jde o děti podobně postižených rodičů, jejichž intelekt a vzdělanostní
úroveň je nízká..“ (Švarcová, 2003, s. 56)

2.

Specifika žáků s těžkým a hlubokým mentálním postižením
Rehabilitační vzdělávací program Základní školy speciální umožňuje

vzdělávání žáků s těžkým a hlubokým mentálním postižením. Abychom těmto
žákům mohli poskytnout co nejoptimálnější podmínky ke vzdělávání, je důležité znát
specifické zvláštnosti jejich osobnosti. Dle Švarcové je: „Každý mentálně postižený
jedinec svébytný subjekt s charakteristickými osobnostními rysy.“ (Švarcová, 2003,
s. 35), ale i přesto se u nich objevují určité společné znaky, které jsou závislé na
druhu a stupni mentální retardace.

2.1

Rozumové schopnosti
U žáků s těžkým či hlubokým mentálním postižením jsou výrazně omezeny

všechny oblasti rozumových schopností. Schopnost učení těchto žáků je velmi malá,
což má odpovídající vliv na možnosti jejich vzdělávání. Velký vliv na učení žáků
s těžkým mentálním postižením má i jejich pomalé tempo osvojování si nových
poznatků či dovedností s následnými nepřesnostmi ve vybavování si těchto poznatků
a krátkodobá sekvenční pozornost. Ke vzdělávání se tedy využívá především
mechanický nácvik základních úkonů, jako například: třídění předmětů dle předlohy
(dle barvy, tvaru,...), navlékání kroužků či velkých korálků, skládání jednoduchých
puzzle a půlených obrázků,... Veškerý nácvik vždy probíhá s vyšší či nižší mírou

- 12 -

dopomoci. Tito žáci často zůstávají (i v dospělosti) na úrovni dítěte předškolního
věku.
U žáků s hlubokou mentální retardací je proces učení minimální a často
spočívá ve stimulaci na bazální úrovni a rehabilitaci. Tito žáci jsou těžce omezeni
ve své schopnosti porozumět požadavkům či instrukcím nebo jim vyhovět. (Černá,
2008; Pipeková 2006; Švarcová, 2003)

2.2

Motorika
U žáků s těžkou mentální retardací lze vysledovat značné porušení jemné, ale

i hrubé motoriky. Hrubá motorika se projevuje především celkovou neobratností
a dlouhodobě opožděným vývojem pohybových funkcí. Žáci mají výrazné problémy
i s hrubými úchopy, jemné téměř neovládají. Dále se u nich mohou objevovat
atypické

a stereotypní

pohyby.

Často

mohou

být

přidružena

somatická

a neurologická postižení. Kresba žáků s těžkým mentálním postižením dosahuje
maximálně úrovně obsahové čmáranice.
Žáci s hlubokým mentálním postižením bývají často imobilní, popřípadě jsou
v oblasti pohybu výrazně omezeni. Stejně výrazně bývá omezena i jemná motorika.
Často se přidružují nejen somatická a neurologická postižení, ale i smyslová
postižení. V tomto případě lze též hovořit o kombinovaném postižení. Tito žáci často
dosahují úrovně jen několikaměsíčního dítěte, přičemž zpravidla nejsou schopni
provádět koordinované pohyby, pohyby rukou jim neumožňují udržet předměty
v ruce, mají problémy s udržením hlavy bez opory, mívají velké potíže s kousáním
a polykáním tuhé potravy, minimální je i koordinace očního svalstva a mimiky
obličeje. (Pipeková 2006; Valenta, Mőller, 2007)
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2.3

Smyslové vnímání
Žáci s těžkým či hlubokým mentálním postižením se učí používat své smysly

stejně jako žáci bez postižení. U žáků s mentálním postižením se však objeví určité
zvláštnosti. Jedná se především o sníženou až výrazně omezenou potřebu poznávat
okolní svět, což velmi limituje další smyslový, ale i celkový rozvoj žáka. Mezi další
omezující zvláštnosti ve vnímání těchto žáků patří například zpomalený či snížený
rozsah zrakového a sluchového vnímání, snížená citlivost hmatových vjemů,...
Imobilní žáci, především s velmi těžkou a hlubokou mentální retardací, často
trpí nedostatkem stimulace. Tento nedostatek má pak za následek to, že nedochází
k rozvoji psychických funkcí, což následně způsobuje stagnaci až prohlubování
mentální retardace. (Pipeková 2006; Švarcová, 2003; Valenta, Mőller, 2007)

2.4

Sociabilita a citová oblast
Sociabilita žáků s těžkým a hlubokým mentálním postižením často úzce

souvisí s přijetím dětí s postižením v rodině. Rodiče těchto dětí s nimi častěji
zůstávají doma, vyhýbají se setkávání s neznámými lidmi, popřípadě se zcela straní
společnosti, což má následně negativní vliv na socializaci jejich dětí. Žáci s těžkou
mentální retardací jsou zpravidla schopni jen jednoduché sociální interakce, a to se
známou nebo blízkou osobou, přičemž postupují dle určitého stereotypního chování.
U žáků s takto závažným stupněm mentálního postižení se objevují i časté
poruchy chování, jako například stereotypní pohyby, efektivita, agrese nebo dokonce
sebepoškozování. Na druhou stranu se u těchto žáků může objevovat netečnost
a částečná či úplná apatie vůči okolnímu dění. Neznámé prostředí pak u žáků
s těžkým mentálním postižením může vyvolávat nejistotu, úzkost, zvýšenou
plačtivost nebo dokonce již výše zmíněnou agresivitu. Naopak známé prostředí či
osoby vyvolávají v těchto žácích pocit spokojenosti a štěstí.
Žáci s těžkým a hlubokým mentálním postižením jsou zpravidla emočně
nevyspělé a mívají problémy s diferencováním a ovládáním svých citů. V tomto
případě se pak může stát, že vážné životní situace v rodině žák prožívá povrchně
nebo dokonce s úsměvem. Naopak se může stát, že mohou nenáročné situace
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prožívat výrazně silně a inertně. Časté je též rychlé střídání nálad, i bez vnějších
podnětů. U žáků s hlubokým mentálním postižené nemusejí být výjimkou střídavé
stavy euforie se stavy podráždění či usedavého pláče, přičemž tyto stavy nejsou
viditelně ničím motivované. (Švarcová, 2003)

2.5

Motivace
Pro žáky s těžkým či hlubokým mentálním postižením je motivace vzhledem

k jejich snížené aktivitě až apatii velmi důležitá. Žáky bychom měli, odpovídajícím
způsobem, motivovat před započetím, ale i v průběhu dané činnosti. Po
„správném“ dokončení činnosti by měla následovat odměna. Motivace i způsob
odměny by měl být žákovi, i přes stupeň jeho postižení, srozumitelný.

2.6

Komunikace a řeč
Vývoj řeči žáků s těžkou mentální retardací zpravidla zůstává na předřečové

úrovni. Tito žáci v lepším případě používají jen několik málo jednoduchých
izolovaných slov či slabik. Jejich komunikace je tedy převážně na nonverbální
úrovni s případným zapojením neartikulovaných výkřiků. Žáci s těžkým mentálním
postižením jsou zpravidla schopni porozumět základním požadavkům a plnit
jednoduché pokyny. Při komunikaci s některými těmito žáky se mohou osvědčovat
některé způsoby alternativní komunikace, například školní či denní rozvrh
prostřednictvím referenčních předmětů, fotografií žáka (na nichž vykonává dané
činnosti) či jednoduchých obrázků.
Žáci s hlubokou mentální retardací jsou maximálně schopni pouze
rudimentální neverbální komunikace. Jejich chápání a užívání řeči je omezeno
především na vyhovění jednoduchým požadavkům v oblasti primárních potřeb.
Většina žáků s hlubokou mentální retardací však projevuje své potřeby pouze
prostřednictvím mimiky, někteří však nekomunikují vůbec.
S žáky s tímto stupněm mentální retardace často dokáží komunikovat
převážně jen rodinní příslušníci a učitelé rehabilitačních tříd, popřípadě osoby, které
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mají k danému žáku blízko. Pro ostatní bývá jejich komunikace nesrozumitelná.
(Pipeková 2006; Švarcová, 2003; Valenta, Mőller, 2007)

2.7

Sebeobsluha
Pokud hovoříme o sebeobsluze, nesmíme zapomínat na hrubou, ale

především i jemnou motoriku, která jde se sebeobslužnými činnostmi „ruku v ruce“.
Žáci s těžkou mentální retardací mají nepatrnou až žádnou schopnost samostatně
pečovat o své základní potřeby a vyžadují stálou pomoc. Při vhodném vedení,
nacvičování a dohledu však mohou být schopni podílet se malým dílem na
sebeobsluze, případně na jednoduchých praktických domácích úkonech. V tomto
případě hovořím především o svlékání, oblékání, stravování (i když často jen
polotuhou stravou pomocí lžíce), udržování čistoty,... Někteří žáci však nejsou
schopni základních sebeobslužných dovedností vůbec a jsou zcela odkázáni na
pomoc druhé osoby.
V případě

hlubokého

mentálního

postižení

jsou

problémy

v oblasti

sebeobsluhy ještě výraznější. Tito žáci často nezvládají ani základní sebeobslužné
činnosti, ani s dopomocí, a vyžadují celodenní péči druhé osoby. U některých žáků
s hlubokou mentální retardací se mohou objevovat i problémy s příjmem potravy
a jejím polykáním. V tomto případě je žákovi podávána polotuhá až tekutá strava,
případně se zapojením prvků orofaciální stimulace. (Černá, 2008; Pipeková 2006;
Švarcová, 2003; Valenta, Mőller, 2007; poznatky z praxe)

Přestože jsou možnosti výchovy a vzdělání u žáků s těžkým či hlubokým
mentálním postižením značně omezené, zkušenosti ukazují, že včasná a systematická
rehabilitační a výchovně-vzdělávací péče může výrazně přispět k rozvoji jejich
motoriky, rozumových schopností, komunikačních dovedností, ale především
k jejich samostatnosti, soběstačnosti a celkovému zlepšení kvality jejich života.
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3.

Kombinované postižení
Kombinované postižení nebo-li postižení s více vadami nebo také

multihadicap se vyznačuje souběžným vícenásobným postižením, které spolu
vzájemně nesouvisí. Někteří odborníci dokonce tvrdí, že se samostatné postižení
v této době již téměř nevyskytuje, jelikož se jedinec s postižením musí vždy potýkat
i s problémy v oblasti sociální interakce a adaptace na prostředí. (Opařilová, 2005,
s. 9)
Dle věstníku MŠMT ČR č. 8/1997 se za postiženého vícenásobným
postižením považuje dítě, žák postižený současně dvěma nebo více na sobě
nezávislými druhy postižení, přičemž každé z nichž by jej (vzhledem k typu
a hloubce postižení a jejich důsledkům) opravňovalo k zařazení do speciální školy
daného typu.
Pro potřeby školství se žáci s kombinovaným postižení dělí do tří základních
skupin. Tito žáci jsou pak zpravidla zařazováni do speciálních škol dle postižení,
které u žáka převažuje. Jedná se o:
- skupinu, jejímž společným znakem je mentální postižení, které je
determinující pro možný dosažitelný stupeň vzdělání a míry výchovy; jedná
se o žáky s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným
(zejména s DMO) a smyslovým, vadami řeči, psychickým onemocněním,
vývojovými poruchami učení a chování a autismem;
- skupinu tvořenou kombinací tělesných a smyslových vad a vad řeči;
specifickou skupinu zde pak tvoří děti hluchoslepé;
- skupinu, kterou tvoří děti s poruchami autistického spektra a děti
s autistickými rysy, u nichž je diagnostikováno ještě další postižení – mentální
retardace, vady řeči, smyslové a tělesné postižení. (Housarová, 2003, s. 50)
Před učitelem, vyučujícím ve třídě pro žáky s více vadami, pak stojí poměrně
složitý úkol. Učitel má před sebou, z hlediska kombinací postižení, nehomogenní
skupinu žáků, s různými specifickými vzdělávacími potřebami, kteří vyžadují
převážně individuální práci. V tomto případě je více než vhodné využít práce
asistenta pedagoga, popřípadě práce osobních asistentů jednotlivých žáků (pokud ho
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mají). Aby péče o žáky s kombinovaným postižením byla co nejkomplexnější, je
důležitá nejen spolupráce pedagogů, kteří žáka vzdělávají, a rodičů, ale i spolupráce
ostatních odborníků (odborní lékaři, pracovníci poradenských zařízení, fyzioterapeut,
logoped, psycholog,...).

4.

Rehabilitační vzdělávací program základní školy speciální
Přijetí Rehabilitačního vzdělávacího programu Základní školy speciální

otevírá, dříve velmi obtížnou až nemožnou, cestu ke vzdělání i pro žáky, jejichž
rozumové schopnosti nedostačovaly k tomu, aby prospívali ve vzdělávání na nižším
stupni pomocné školy a z tohoto důvodu byli donedávna od povinné školní docházky
osvobozováni.

Vzdělávání

v rehabilitačních

třídách

probíhá

především

prostřednictvím rozvíjení rozumových schopností, které je velmi úzce spjato
s intenzivním rozvojem smyslových analyzátorů a rehabilitací hybnosti žáka, která je
často omezena. Do těchto tříd jsou tedy zařazováni žáci s těžkým až hlubokým
mentálním postižením, často v kombinaci i s jinými postiženími, kteří jsou schopni
určitým způsobem reagovat na pedagogické působení. Vzdělávání těchto žáků je
poměrně náročné, ale zároveň velmi důležité.

4.1

Rehabilitační vzdělávací program
Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy byl schválen Ministerstvem

školství, mládeže a tělovýchovy jako učební dokument ve smyslu § 39 zákona
č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, středních a vyšších odborných škol, který
vstoupil v platnost 1. 1. 2003. pod č.j. 15 988/2003. Tento vzdělávací program v sobě
zahrnuje cíle a prostředky výchovné a vzdělávací práce. Vyhláškou MŠMT ČR č. 73
z 9. února 2005, o vzdělávání dětí žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami a dětí žáků a studentů mimořádně nadaných, se mění označení typů
speciálních škol — pomocná škola se tímto stává základní školou speciální.
Pomocí rehabilitačního vzdělávacího programu ZŠ speciální jsou vzděláváni
žáci, kteří absolvovali přípravný stupeň ZŠ speciální a po jeho ukončení nejsou
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schopni úspěšně pokračovat ve školní docházce na ZŠ speciální, ale i žáci, u nichž
bylo od začátku jejich školní docházky zřejmé, že s velkou pravděpodobností
nebudou vzhledem k závažnosti mentálního postižení schopni zvládat vzdělávací
program v ZŠ speciální.
Tento Rehabilitační vzdělávací program umožňuje vzdělávání žákům „s tak
závažným mentálním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na úrovni
zvláštní i pomocné školy, ale umožňuje jim, aby si v přizpůsobených podmínkách
a za odborného speciálně pedagogického vedení osvojili některé elementární
vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní získat určitou míru soběstačnosti,
najít vhodnou formu komunikace s jejich okolím a budou napomáhat rozvoji jejich
motoriky.“ (Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy, 2003). Rehabilitační
vzdělávací program též umožňuje žákům s těžkým mentálním postižením, případně
žákům s více vadami, uplatnit ústavou garantované právo na vzdělání ve spojení
s celistvým (tělesným i duševním) rozvojem žáka.
Značným problémem, při vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením, je
jejich nízká míra rozvinutosti jejich psychických funkcí a to zejména pozornosti,
paměti a volních vlastností, které jsou potřeba k osvojení učiva. Proto je velmi
důležité snažit se tyto funkce postupně probouzet a rozvíjet i přesto, že míra
úspěšnosti je u jednotlivých žáků velmi odlišná. Nelze též předpokládat, že si žáci
vzdělávaní dle Rehabilitačního vzdělávacího programu osvojí všechno učivo, které je
uvedeno ve vzdělávacím programu. U většiny žáků, kteří se vzdělávají dle
Rehabilitačního vzdělávacího programu nemůžeme reálně počítat s tím, že budou
schopni zvládnout trivium, ale můžeme u nich rozvíjet komunikační dovednosti,
pohybové schopnosti a základy sebeobsluhy, což se projeví především na zlepšení
kvality jejich života. K tomu učitelé v rehabilitačních třídách využívají mnohé
kompenzační pomůcky, které mnohdy upravují dle individuálních potřeb daného
žáka. Velké množství takovýchto pomůcek si učitelé často vymýšlejí a vyrábějí sami.
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4.2

Prostředky a cíle Rehabilitačního vzdělávacího programu
Prostředkem vzdělávání v Rehabilitačním vzdělávacím programu není psané

slovo a mnohdy ani slovo mluvené, ale zpravidla se využívají různé formy
alternativní a augmentativní komunikace (Bliss, Piktogramy, Makaton, komunikační
tabulky, využití referenčních předmětů, fotografie s činnostmi žáka...), které
vybíráme individuálně pro každého žáka.
Hlavním cílem Rehabilitačního vzdělávacího programu je komplexní péče
o žáka s těžkým mentálním postižením a kultivace osobnosti žáka skrze působení na
jeho chování, rozvoj estetické cítění a vyhledávání a rozvoj jejich zájmů v oblasti
hudebnosti, výtvarných schopností a jednoduchých pracovních dovedností. Mezi
hlavní úkoly vzdělávání patří:
- aktivizace žáka;
- rozvoj motoriky (jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky);
- rozvoj rozumových schopností (kognitivní schopnosti, myšlení, paměť,
pozornost);
- rozvoj sebeobsluhy, samostatnosti a soběstačnosti, hygienických návyků;
- rozvoj

komunikačních

dovednosti

s využitím

prvků

alternativní

a augmentativní komunikace;
- stimulace vnímání (zrakové, sluchové, hmatové, čichové, chuťové, prostorové
a směrové orientace, tělesné schéma);
- zajištění rozvoje schopností ovlivňovat své okolí a tím se podílet na
spolurozhodování o své osobě;
- rozvoj sociálních dovedností (kultivace osobnosti žáka, vliv na jeho chování);
rozvoj estetického cítění a zájmů žáka; rozvoj tvořivosti a jednoduchých pracovních
činností. (http://vuppraha.cz/soubory/Rehabilit.program.pdf)
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4.3

Organizace vzdělávání
Jak jsem se již dříve zmínila, Rehabilitační vzdělávací program je vzdělávací

alternativou ZŠ speciální, který je určen žákům s těžkým a hlubokým mentálním
postižením. Pro tyto třídy je charakteristické individualizované vyučování. Pro
každého žáka je nezbytné stanovit individuální výchovně vzdělávací program ve
smyslu § 6 vyhlášky č. 73/2005 Sb, o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Zároveň je
velmi důležitá spolupráce s rodiči či zákonnými zástupci žáka a soustavná domácí
příprava. Na vypracování a realizaci tohoto programu se podílejí odborní pracovníci
speciálně pedagogického centra, tým pedagogických pracovníků z rehabilitační třídy
ZŠ speciální i rodiče či zákonní zástupci žáka.

Rehabilitační vzdělávací program ZŠ speciální je uplatňován pro:
- skupinu nejméně čtyř žáků v podobě zřízení rehabilitační třídy ZŠ speciální;
- jednotlivé integrované žáky s těžkým mentálním postižením v podobě
zakomponování do individuálního výchovně vzdělávacího programu;
- pro žáky s hlubokým mentálním postižením osvobozeného od povinnosti
docházet do školy či povinné školní docházky, kterému je odbor školství
povinen zajistit po dobu věku školní docházky optimální formu vzdělávání,
jsou využity vhodné prvky v rámci individuálního výchovně vzdělávacího
programu.

V rehabilitačním vzdělávacím programu ZŠ speciální plní žák povinnou
školní docházku. Školní docházka žáka zařazeného do Rehabilitačního vzdělávacího
programu ZŠ speciální je desetiletá stejně jako docházka do ZŠ speciální. Vnitřní
členění rehabilitačních tříd však nevychází z věkových charakteristik žáků, ale
z úrovně jejich individuálních schopností a potřeb. Rehabilitační třídy se člení na dva
stupně (první a druhý stupeň) jako u základní školy, s tím rozdílem, že oba tyto
stupně jsou pětileté.
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Těžší zdravotní postižení žáků v rehabilitační třídě pomocné školy vyžaduje
i odlišné organizační uspořádání režimu dne. Při stanovení vhodného modelu školy
je doporučeno využít příslušných ustanovení vyhlášky MŠMT ČR č. 73/2005
Sb,. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí,
žáků a studentů mimořádně nadaných.

Denní režim v rehabilitační třídě je zpravidla strukturován do dvou bloků
oddělených přestávkou a žáci s ním mohou být předem seznámeny prostřednictvím
referenčních předmětů, piktogramů nebo fotografiemi, na které danou aktivitu sami
vykonávají. Fotografii s danou aktivitou si pak žák může vzít s sebou, pomocí
suchého zipu si ji připevní př. na lavici a po ukončení aktivity žák fotografii s danou
aktivitou položí na odkládací místo (př. do košíku) a vezme si následující fotografii
s aktivitou.
První blok začíná pravidelným ranním rituálem s důrazem na budování
sociálních vazeb mezi dětmi a vyučujícími a mezi dětmi navzájem. Dále blok
obsahuje prvky rozumové výchovy (zejména časová a prostorová orientace, vnímání
tělesného schématu, vnímání základních barev,..) a různé prvky stimulace. Tento
blok bývá zakončen pracovní výchovou, která je zaměřena na sebeobslužné činnosti.
Druhý blok je pak vždy obměňován tak, aby se vněm vystřídaly všechny základní
výchovy a jiné terapeutické činnosti.

4.4

Personální zabezpečení výuky
V rehabilitačních třídách ZŠ speciální jsou kladeny vysoké nároky na

množství personálu i na jeho kvalifikaci a to z důvodu náročného speciálně
pedagogického působení a také z důvodu zajištění bezpečnosti žáků vzhledem k tíži
jejich zdravotního postižení. Vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí
žáků a studentů se speciálním vzdělávacími potřebami a dětí žáků a studentů
mimořádně nadaných, § 8 umožňuje souběh až tří pedagogů v jedné třídě, z nichž
jeden je asistent pedagoga. Práce v rehabilitačních třídách je velice specifická a je
založena na týmové spolupráci vedení školy, učitelů, vychovatelů, osobních asistentů,
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rehabilitační sestry, ale i na spolupráci se speciálně pedagogickými centry
a pedagogicko psychologickými poradnami.
Tato vyhláška též v § 10 odst. 1 též stanovuje počty žáků ve třídě. Třída,
oddělení a studijní skupina zřízená pro žáky s těžkým zdravotním postižením má
nejméně 4 a nejvíce 6 žáků. V případě, že je třída složena pouze z imobilních žáků,
je jakýkoliv přesun (požární poplach, procházka,..) poměrně problematický. Proto je
možné vyhledat pomoc u ostatních pracovníků školy nebo i u některých žáků.
V rehabilitačních třídách vede výchovně vzdělávací proces učitel se speciálně
pedagogickou kvalifikací a dále mu napomáhá asistent pedagoga, případně
i vychovatel. Práce v těchto třídách je poměrně náročná, proto se klade důraz na
odbornost a osobnost všech pracovníků a zároveň se počítá s průběžným zvyšováním
jejich kvalifikace. Jelikož je práce v těchto třídách poměrně fyzicky náročná,
využívali se dříve i pracovníci civilní služby.
M. Valenta uvádí, že učitel psychoped „musí být profesionálem, který se
vykazuje patřičnou obecně lidskou osobností „výbavou“ a profesní zdatností v užším
slova smyslu.“ (Valenta, 2007, s. 213). V tomto případě zde hovoříme o odborné
vědomosti (př. znalost specifik osob s mentálním postižením, znalost vzdělávacích
a výchovných obsahů) a odborné dovednosti (př. umění užívat výchovné a didaktické
metody a schopnost vést výchovně vzdělávací proces).

4.5

Prostorové a materiálové zabezpečení výuky
K úspěšnému průběhu vyučování v rehabilitační třídě neméně přispívá i její

vhodné prostorové a materiálové vybavení. Je vhodné, pokud má třída kromě herny
k dispozici ještě jednu třídu nebo oddělitelný prostor, který je součástí třídy na
individuální práci a učení. Dále pak prostor pro relaxaci a odpočinek (př. Snoezehlen,
bílý pokoj,..) a prostor pro cvičení a rehabilitaci. Dále je dobré, pokud mají žáci
rehabilitační třídy možnost využít kromě prostor školy a školní zahrady i jiné
prostory a terény (v okolí školy, na škole v přírodě).
Rehabilitační třída by měla být vybavena vhodným nábytkem, zařízením
a kompenzačními pomůckami. Nábytek by měl být především funkční a bezpečný.
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Další otázkou je vhodné rozmístění nábytku a jiného zařízení, které je součástí třídy.
Toto rozmístění je vždy pro každou třídu individuální a odpovídá specifickým
potřebám žáků. Dále by se mělo počítat s tím, že někteří žáci nebudou schopni
stravovat se ve školní jídelně společně s ostatními žáky, ale budou se stravovat přímo
ve třídě.
Mezi základní zařízení rehabilitační třídy patří zejména vertikalizační stojany,
různá polohovací zařízení a jiné polohovací pomůcky (polohovací a molitanové
stavebnice, relaxační pytle, rehabilitační hadi, různě tvarované polštáře,..),
gymnastické míče, kuličkový bazének, závěsné houpačky, sítě a vaky,... Mezi další
pomůcky patří kompenzační pomůcky, které jsou využívány i v běžných speciálních
školách pro tělesně postižené. Jedná se o invalidní vozíky, rehabilitační kočárky,
chodítka, zvedáky. Dalšími pomůckami jsou kompenzační pomůcky, které žákům
pomáhají zejména při práci, manipulaci, kompenzují omezenou jemnou motoriku nástavce, úchyty, držáky,... Tyto pomůcky jsou pro žáky vybírány, popřípadě
učitelem upravovány nebo dokonce vyráběny dle specifických potřeb daného žáka.

4.6

Hodnocení žáků v Rehabilitačních třídách
Při hodnocení a klasifikaci v rehabilitačních třídách ZŠ speciální je

doporučeno využít Metodického pokynu k hodnocení žáků pomocné školy
č.j. 10 522/1998-24.
Hodnocení číselnou škálou 1 až 5 a slovní hodnocení se v rehabilitačních
třídách nahrazuje formou širšího slovního hodnocení, tedy komplexním popisem
zlepšení žáka za dané pololetí školního roku. Hodnocení žáka se může též
uskutečňovat na základě měsíčních, případně i týdenních plánů, podle kterých se
s žákem pracuje a na jejichž přípravě se mohou rodiče či zákonní zástupci podílet.
Hodnocení by mělo být vždy pozitivní a mělo by být doplněno prostředkem
hodnocení, který by byl pro žáka s daným stupněm mentálního postižení
srozumitelný: obrázek, razítko, sladkost, kousek ovoce nebo oblíbenou činností žáka
(houpání, kuličkový bazén,...). Takovéto hodnocení směrem k žáku by mělo
přicházet každodenně po splnění nějaké výchovně vzdělávací činnosti spolu se slovní
pochvalou a další motivací. Například pokud žák splní připravené úkoly a naznačí
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nám, že má hotovo, za odměnu je vždy pochválen a navíc dostane např. kuličku
Nesquicka. Forma těchto odměn je vždy u každého žáka volena individuálně.

4.7

Učení plán Rehabilitačního vzdělávacího programu ZŠ speciální
Na podkladě Vyhlášení rozvojového programu MŠMT ze dne 17. ledna 2006,

č.j. 31042/2005/22 došlo k rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů
základního vzdělávání o 5 vyučovacích hodin od školního roku 2006/2007.

- tabulka upravených učebních plánů pro Rehabilitační vzdělávací program
ZŠ speciální, s platností od 1. září 2006
Ročník

Počet

Předmět

hodin
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ročně

Rozumová výchova

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

165

Smyslová výchova

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

132

Pracovní a výtvarná výchova

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

99

Hudební a pohybová výchova

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

99

Rehabilitační tělesná výchova

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

165

1

1

1

1

1

1

1

21

21

21

21

21

21

21

Disponibilní časové dotace
Týdenní časová dotace

20

20

20

Hodinové dotace jednotlivých předmětů lze upravit dle individuálních potřeb
žáků. Každá vyučovací hodinu je možné rozdělit na 2 i více jednotek, mezi nimiž
bude přestávka. Jednotlivé předměty je možné spojovat nebo je vyučovat v blocích.
Disponibilní vyučovací hodiny lze využít k rozšíření u předmětů, které
napomáhají konkrétnímu žáku nebo skupině žáků k dalšímu rozvoji dle
individuálních potřeb. Na vysvědčení jsou pak disponibilní hodiny hodnoceny
společně s předměty, který rozšiřují.

- 25 -

4.8

Učební osnovy rehabilitačních tříd ZŠ speciální
Rozumová výchova se v rehabilitačních třídách skládá z několika složek,

které jsou od sebe vzájemně neoddělitelné. Jedná se o rozvoj poznávacích schopností
a komunikačních dovedností, pozornosti, paměti, logického myšlení, vytváření
početních představ a grafických dovedností. Cílem rozumové výchovy je rozvinutí
rozumové schopnosti žáků na co nejvyšší úroveň, které jsou schopni dosáhnout, při
poskytnutí odpovídající speciálně pedagogické péče.
U žáků v rehabilitačních třídách nelze předpokládat, že by mohli zvládnout
osvojení trivia, ale je možné je dovést k takové úrovni komunikačních, sociálních
i jiných dovedností, které jim umožní určitou míru soběstačnosti, nezávislosti na
druhé osobě v základních každodenních činnostech, komunikace a orientace
v okolním prostředí.

Smyslová výchova je zaměřena především na rozvoj psychických funkcí
pomocí smyslového vnímání, zejména pak cílevědomého utváření vztahů mezi
smyslovým vnímáním, myšlení a řečí. V rámci smyslové výchovy se zaměřujeme na
rozvoj jednotlivých smyslových analyzátorů a jejich funkce, které jsou podstatné pro
správné vnímání, koncentraci pozornosti, prostorovou, směrovou a časovou orientaci
a tvoří základ pro vytváření představ a pojmů. Smyslová výchova se prolíná všemi
předměty rehabilitační třídy a zároveň vytváří předpoklady pro úspěšné zvládání
těchto předmětů. (Více viz kap. 6 Smyslová výchova rehabilitačních třídách)

Hlavním úkolem pracovní výchovy je rozvíjení jemné motoriky žáků,
zvyšování jejich samostatnosti, soběstačnosti a snižování závislosti na druhé osobě
v každodenních činnostech. V rehabilitačních třídách se pracovní výchova skládá ze
tří neoddělitelných složek. Jedná se o nácvik sebeobsluhy a péči o vlastní osobu,
výchovu k péči o okolní prostředí a vytváření pracovních návyků a dovedností.
Výtvarná výchova pak rozvíjí především tvořivé schopnosti a dovednosti
žáků v průběhu práce s různými výtvarnými technikami a používanými materiály.
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Hudební a pohybová výchova je zaměřena především na rozvoj muzikálnosti
žáků, jejich rytmické a intonační schopnosti, pohybovou kulturu a zároveň by měla
napomáhat k rozvoji řeči. Dále pak plní psychoterapeutickou funkci, napomáhá
žákům k uvolnění napětí, zlepšování koncentrace jejich pozornosti, ale i k překonání
únavy a zlepšení nálady žáků.

Rehabilitační tělesná výchova napomáhá prostřednictvím pohybových aktivit
ke zmírnění důsledků mentální retardace. Rehabilitační tělesná výchova je tedy
zaměřena na rozvoj aktivní hybnosti žáků, správného držení těla, na posilování
pohybové výkonnosti a zvyšování tělesné zdatnosti žáků s těžkým mentálním
postižením, jelikož rozvíjení hybnosti těchto žáků vede zároveň k rozvíjení jejich
rozumových schopností. Zaměření rehabilitační tělesné výchovy je vždy individuální
a odpovídá fyzickým a psychickým možnostem každého žáka, jeho zdravotního
stavu a specifice postižení. Rehabilitační tělesnou výchovu je vhodné, dle podmínek
školy a prostředí, zařazovat i do ostatních vyučovacích hodin a přestávek v průběhu
dne. Je vhodné využívat i přírodní prostředí a různé terény v okolí školy nebo využít
možnosti rehabilitačních pobytů v přírodě, které může škola organizovat.

4.9

Spolupráce s rodinou žáka rehabilitační třídy
Vzájemná spolupráce školy a rodičů či zákonných zástupců žáka s těžkým

mentálním nebo kombinovaným postižením je velmi důležitá. Jedním z možných
problémů, který může nastat, je i každodenní doprava žáka do a ze školy, která může
být spojena s technickými i organizačními problémy. Proto některé školy díky
sponzorům a příspěvkovým organizacím umožňují svozy žáků z místa jejich bydliště.
Velmi důležitá je dobrá vzájemná komunikace mezi učitelem a rodičem, která
rodičům umožňuje spolupodílet se na individuálním vzdělávacím plánu svého dítěte.
Velkým přínosem jsou konzultace možností, jak na dítě co nejlépe působit, nebo
případných problémů. Rodiče by též měli být

seznámeni se zákonitostmi

a metodickými postupy výchovně vzdělávacího procesu, posilování psychiky
a přesvědčení rodičů, že práce přinese pozitivní výsledky. Některé školy dokonce
poskytují

možnost

instruktáže

a

výcvik
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některých

technik

prováděných

fyzioterapeutem nebo speciálním pedagogem v oblastech polohování, techniky
smyslové stimulace,.. přímo v průběhu dané činnosti ve škole.
Neméně důležitý je přístup učitele k rodičům. Učitel by se k rodičům neměl
chovat příliš autoritativně, nadřazeně či odměřeně, jelikož rodiče na takové chování
mohou reagovat velmi citlivě, nemusí se v přítomnosti pedagoga cítit dobře a může
dojít i ke ztrátě důvěry vůči učiteli. V rozhovoru s rodiči by se též nemělo objevovat
negativní hodnocení žáka nebo výtky týkající se chování žáka, ale naopak pozitivní
hodnocení i sebemenšího zlepšení, pokroku v rozvoji žáka a nezbytná motivace
k další práci, která přinese další pokroky.
Na druhou stranu by rodič ze vzájemné komunikace měl mít pocit, že učitel je
jejich partner, který má stejný zájem na rozvoji jejich výkonu jejich dítěte jako oni
a že se na něj mohou kdykoliv obrátit při jakýchkoliv výchovně vzdělávacích
problémech. Zároveň by však měli respektovat to, že jejich dítě plní v rehabilitačních
třídách povinnou školní docházku a že z vyučování by je neměli uvolňovat, pokud
nejde o závažný důvod. (Černá, 2008; Pipeková, 2006; Švarcová, 2003)

5.

Individuální vzdělávací plán
Pro žáky vzdělávajících se dle rehabilitačního vzdělávacího programu ZŠ

speciální se, dle § 6 vyhlášky MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků
a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně
nadaných, vypracovává individuální vzdělávací program. Jedná se o závazný
dokument, který je součástí dokumentace každého žáka a zajišťuje jeho speciální
vzdělávací potřeby.
Individuální vzdělávací plán vychází ze školního vzdělávacího programu
dané školy a je vypracováván speciálním pedagogem s přihlédnutím k závěrům
speciálně pedagogického vyšetření, případně psychologickému vyšetření školským
poradenským zařízením, případně vyjádření praktického či odborného lékaře nebo
jiného odborníka a k vyjádření rodičů (zákonného zástupce) žáka. Aby mohla být
péče co nejkomplexnější, je vhodné, aby speciální pedagog sestavující individuální
vzdělávací plán dále spolupracoval i s fyzioterapeutem, logopedem, či jinými
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terapeuty (hipoterapeut, canisterapeut,...). Rodiče (zákonného zástupce) seznamuje
s individuálním vzdělávacím plánem ředitel školy, který též za zpracování plánu
zodpovídá. Individuální vzdělávací program se vypracovává zpravidla před nástupem
žáka do školy, nejpozději však 1 měsíc po jeho nástupu do školy. Individuální
vzdělávací plán může být dle potřeby dále doplňován a upravován v průběhu
školního roku.

Dle uvedené vyhlášky individuální vzdělávací program vždy obsahuje:
- údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuální
speciálně pedagogické nebo psychologické péče žákovi včetně zdůvodnění,
- údaje o cíli vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, volbu
pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů a způsob hodnocení,
- vyjádření potřeby dalšího pedagogického pracovníka nebo další osoby
podílející se na práci se žákem,
- seznam kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních
učebnic a didaktických materiálů,
- jmenovité určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení,
se kterým bude škola spolupracovat při zajišťování speciálních vzdělávacích
potřeb žáka,
- předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků nad rámec státního
rozpočtu poskytovaných dle zvláštního právního předpisu,
- závěry speciálně pedagogických, případně psychologických vyšetření.

U žáků s těžkým mentální postižením by měl individuální vzdělávací plán
dále obsahovat kasuistiku, jejíž součástí jsou údaje z loňského vzdělávacího plánu
žáka, případné změny a doplnění pro stávající rok a to zejména v oblasti rozumových
schopností, motoriky a grafomotoriky, percepce, samoobsluhy a hygieny, sociability
a citové oblasti, komunikace a motivačních aspektů. Dále by pak měla obsahovat
údaje o cílech a doporučení v oblasti fyzioterapie a logopedické péče, případně další
využívané formy terapií. (Černá, 2008; Zelinková, 2001)
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Někteří učitelé rehabilitačních tříd si kromě individuálního vzdělávacího
plánu vytváří měsíční, případně i týdenní tématické plány. Tyto plány v sobě
zahrnují konkrétní obsahy vzdělávání, postupy práce a cíle na dané období, které
jsou na konci tohoto období zhodnoceny a je na ně dále navázáno v následujícím
plánu. V rámci své praxe jsem se seznámila i s měsíčními a týdenními plány, jejichž
součástí bylo album s fotografiemi konkrétních úkolů, které žák v průběhu měsíce,
týdne s určitou pravidelností plnil.

6.

Smyslová výchova v rehabilitačních třídách
Prostřednictvím smyslového vnímání získáváme informace, díky kterým

poznáváme své okolí, diferencujeme známé i neznámé podněty a situace, které nám
pak umožňují se ve svém okolí orientovat. Smyslové orgány jsou tedy vstupními
branami těchto informací z okolí. U dětí s mentálním postižením se počitky a vjemy
vytvářejí pomaleji a s velkým množstvím zvláštností a nedostatků, což vede k tomu,
že své smysly nedovedou plně využívat. Rubištejnová (1973) uvádí ve vnímání dětí
(osob) s mentálním postižením tyto zvláštnosti:
- zpomalenost a snížený rozsah zrakového vnímání (dítě s mentálním
postižením na rozdíl od intaktního dítěte vidícího globálně vidí jen postupně,
čímž se ztěžuje jeho orientace v novém prostředí; dítě, osoba s mentálním
postižením není pak schopna pochopit perspektivu, částečné překrývání
kontur, nerozlišuje polostíny);
- nediferencovanost počitků a vjemů (tvarů, barev, rozlišení figur od pozadí);
- inaktivita ve vnímání (nejsou schopni prohlédnout si materiál podrobně,
vnímat detaily);
- nedostatečné prostorové vnímání (porucha hloubky vnímání);
- snížená citlivost hmatových vjemů (objem, materiál,..);
- nedostatečný proces analýzy v korové části proprioreceptivního analyzátoru
vede je špatné koordinaci pohybu;
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- opožděná diferenciace fenoménů a jejich zkreslení akustického analyzátoru;
- nedokonalé vnímání prostoru a času. (Valenta, Mőller, 2007, s. 36)
Prostřednictvím speciálně pedagogických metod a přístupů lze však tyto
nedostatky ve vnímání poměrně úspěšně překonávat. V rehabilitačních třídách se
k tomu využívá právě smyslová výchova. Smyslová výchova je v učebním plánu
rehabilitačních tříd koncipována jako samostatný předmět, ale zároveň se prolíná
i předměty ostatními.
Smyslová výchova je zaměřena především na rozvíjení psychických funkcí
a pozornosti prostřednictvím smyslového vnímání, a to cílevědomým vytvářením
vztahů smyslového vnímání, myšlení a řeči. Prostřednictvím smyslové výchovy
rozvíjíme jednotlivé smyslové analyzátory a jejich funkce, které jsou podmínkou
správného vnímání, koncentrace pozornosti, prostorové, směrové a časové orientace
a základem pro vytváření představ a pojmů. V oblasti smyslové výchovy se tedy
zaměřujeme na systematické a opakované procvičování zrakového, sluchového,
hmatového, ale i čichového a chuťového vnímání a neméně pak na vizuomotoriku
a prostorovou orientaci v konkrétních situacích. Dále se prostřednictvím smyslové
výchovy snažíme i o zdokonalování úrovně motoriky, rozvoj schopnosti komunikace
a verbálního vyjadřování.
Podstatnou součástí smyslové výchovy je též bazální stimulace smyslů žáků
s výrazným těžkým až hlubokým postižením.

6.1

Zásady a principy zařazení smyslové výchovy v rehabilitačních třídách
Při výuce smyslové výchovy jsou uplatňovány didaktické zásady obecného

charakteru. Jedná se o zásady, které jsou v souladu se základními zákonitostmi
výuky a jsou teoreticky odůvodněny a ověřeny v praxi. Jedná se tedy o následující
zásady:
- zásada názornosti;
- zásada přiměřenosti;
- zásada trvalosti;
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- zásada soustavnosti;
- zásada uvědomělosti a aktivity žáků;
- zásada individuálního přístupu;
- zásada integrovaného vyučování.

Valenta a Mőller (2007) uvádějí obecné principy senzorické výchovy,
užívané na speciálních školách, formulované Čechem. Jedná se o následující
principy:
- Rozvíjený analyzátor zatěžovat přiměřeně tak, abychom v korové oblasti
nevyvolaly ochranný útlum.
- Zpočátku nedávat hromadné lekce a pracovat individuálně.
- Později střídat individuální, skupinovou a hromadnou formu práce.
- Využívat soutěživý prvek při cvičeních.
- Cvičení v maximální míře upravit do podoby hry.
- Rozvíjet jednotlivý analyzátor komplexně s ostatními analyzátory.
- Společně s analyzátory rozvíjet další psychické funkce a složky osobnosti.
- Cvičení provádět systematicky, krátkodobě a opakovaně.
- Respektovat princip individuálního přístupu k dětem se zdravotním postižením.
- Reedukační cvičení realizovat až na podkladě závěrů speciálně pedagogické
diagnostiky.

V případě, že bychom chtěli aplikovat výše uvedené zásady a principy přímo
do

praxe

v oblasti

o individualizovaném

rehabilitačních
přístupu

tříd.

k žákům,

Hovořili

který

je

bychom

především

v rehabilitačních

třídách

upřednostňován před hromadným vyučováním, a to zejména kvůli odlišným
specifickým vzdělávacím potřebám jednotlivých žáků. Dále je nutné zmínit
multisenzoriální přístup a střídání různých druhů práce a způsobů relaxace, aby
nedošlo k přesycení podněty a negativnímu chování. Neméně důležitá je pak i vlastní
aktivizace žáka tím, že mu poskytneme dostatečně podnětné prostředí k vlastní
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realizaci. V některých rehabilitačních třídách je k vlastní realizaci imobilních žáků
využíván tzv. Little Room od Lilli Nielsen (užíván pro stimulaci zrakově postižených
dětí). Žáci by se v průběhu smyslové výchovy měli cítit příjemně a v bezpečí.
Obsahem vyučovacího předmětu smyslová výchova jsou jednotlivé tematické
bloky – diferenciační cvičení, sluchová cvičení, poznávání předmětů hmatem,
prostorová a směrová orientace a cvičení chuti a čichu. Struktura tohoto předmětu
pak vychází z analyzátorů a psychických funkcí, které má za úkol rozvíjet. Jedná se
o rozvoj zrakového, sluchového a hmatového vnímání, rozvoj prostorové a směrové
orientace (vizuomotorická cvičení a kinestézie) a rozvoj čichového a chuťového
vnímání.

6.2

Rozvoj diferenciace jednotlivých smyslových analyzátorů
Rozvoj smyslového vnímání a jednotlivých smyslových analyzátorů je velmi

důležitý při edukaci zdravých žáků a o to důležitější je při edukaci u žáků
s mentálním, popřípadě s kombinovaným postižením.
V minulosti si tuto problematiku uvědomovala a dále se jí zabývala řada
významných pedagogů, speciálních pedagogů i psychologů. Pro příklad uvádím J. A.
Komenského, který ve svém Informatóriu školy mateřské radí matkám, jak rozvíjet
smysly svých dětí, B. Frobela, který zpracoval hry a hračky zaměřené na smyslovou
výchovu a Sequina s Itardem, kteří zpracovali nástroje, pomůcky a metodické řady
pro senzorickou a senzomotorickou výchovu osob s mentálním postižením. (Valenta,
Mőller, 2007, s. 288)
Jednotlivé náměty činností, sloužící ke stimulaci jednotlivých smyslů,
uváděné

v následujících

podkapitolách,

vycházejí

především

a z pozorování provedených v rehabilitačních třídách ZŠ speciální.
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z mé

praxe

6.2.1 Rozvoj zrakového vnímání
Zrak je všeobecně považován za nejdůležitější analyzátor, kterým přijímáme
až devadesát procent všech informací z okolního prostředí. Při rozvoji zrakového
analyzátoru je třeba si uvědomit, že je třeba se zaměřovat především na rozvoj té
části analyzátoru, v které má osoba s mentálním postižením největší deficit - tedy na
rozvoj korové části analyzátoru a na vznik mnohočetných asociací s centry ostatních
analyzátorů a neuroefektů. (Valenta, Mőller, 2007, s. 288)
Při nácviku rozvoje zraku se nejprve zaměřujeme na rozeznávání světla a tmy,
vnímání prostoru binokulárně a monokulárně a rozvoj zrakové percepce, tj. stimulaci
rakového kontaktu, cvičení očních pohybů (sledování pohybujícího se předmětu
a osob v blízkém okolí), soustředění se na lesklé a barevné podněty, fixaci zraku.
Dále se zaměřujeme na sebepoznání se žáka v zrcadle, identifikaci žáka s fotografií
a poznávání ostatních žáků ve třídě.
Dále se při rozvoji zraku zaměřujeme především na tyto schopností:
rozeznávání barev, rozlišování tvarů, odhad rozměrů, orientace v prostoru, rozvoj
pozornosti a zrakové paměti.

Rozeznávání barev je především úzce spjato s činnostmi ve výtvarné či
rozumové výchově, kde se žáci učí rozeznávat a pojmenovávat nejprve základní
barvy (červená, žlutá, modrá), později připojujeme sekundární barvy (zelená, hnědá)
a dále případně i jednotlivé odstíny těchto barev. Pro nácvik schopnosti rozeznávání
barev můžeme využít velké množství pomůcek (zakoupené, vyrobené učitelem), ale
i předměty, se kterými se žák každodenně setkává.
Náměty činností z praxe:
- vyhledávání předmětů stejných barev, třídění předmětů dle barev
- řazení barevných kostek (dle barev), řazení barevných kostek dle předlohy,
střídání barev; navlékání korálků na šňůrku, na tyčku (dle možností dítěte)
- barevné domino
- barevné kostky, ze kterých žáci skládají obrazce dle předlohy;
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- různé pracovní listy (vybarvování dle diktátu, dle symbolů (př. sluníčko =
žlutá, jahoda = červená,mráček = modrá, čtyřlístek = zelená,...)
- rozlišování dvou základních výrazně odlišných barev, postupné poznávání
všech základních barev a jejich pojmenovávání

Rozlišování tvarů s žáky začínáme procvičovat na nejobecnější úrovni.
Nejprve třídíme výrazně odlišné předměty (př. autíčko x panenka), dále třídíme dvě
odlišné komponenty, poté tři a více odlišných komponentů. Vždy postupujeme od
velkých a výrazně odlišných komponent k menším a méně odlišných. Při práci
s žáky rehabilitačních tříd je nejvhodnější využít dichotomické třídění předmětů,
které znají z denní reality:
- kulatá tělesa = míč, jablko, pomeranč, hlava, klubíčko,...;
- hranatá tělesa = krabice, kostka stavebnice, kostka cukru, cihla, skříňka....;
- válcovitá tělesa = tužka, láhev, sklenička, kmen stromu, mrkev,...;
- obdélníkové tvary = obálka, sešit, čtvrtka, deska tabule, prkénko,... (Valenta,
Mőller, 2007, s. 289)
Jak jsem se již jednou zmínila, nejprve při rozlišování tvarů využíváme
předměty, které žáci znají z denní reality, mohou je uchopit a manipulovat s nimi.
Později trojrozměrné předměty přiřazujeme k vyobrazení předmětu na obrázkách
(kreslené x reálné). v závěru můžeme pracovat jen s obrázky.
Náměty činností z praxe:
- tvarové domino (tvary lze navíc zkombinovat s barvami či různými
hmatovými materiály); tvarové pexeso (především geometrické tvary, možno
různé barvy)
- práce s konturovými obrázky (přikládání tvarů na podložku dle jejich kontury
- třídění tvarů dle diktátu (vyndej všechny kulaté,..)
- práce s tvarovými stavebnicemi (dřevěné, molitanové,; pěnové, magnetické)
- práce s modelovací hmotou (modelování tvarů dle předlohy, dle diktátu
- vystříhávání tvarů, otiskování tvarů,...
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Odhad rozměrů s žáky nacvičujeme paralelně s porozuměním pojmů (malý –
velký, nízký – vysoký, krátký – dlouhý, úzký – široký) a dále s porozuměním
stupňování v oboru (malý – menší – nejmenší, velký – větší – největší,...). U žáků
rehabilitačních tříd využíváme k odhadu a rozlišování rozměrů především tvarové
stavebnice a předměty denní potřeby, se kterými mohou žáci manipulovat, klást
vedle sebe, poměřovat a určovat jejich rozměry. Dále pak můžeme využít některé
předměty (dle vybavení třídy) ve třídě, popřípadě objektů venku (na zahradě, hřišti,
na ulici, v parku) – např. velký dům – malá psí bouda, vysoký strom – nízký keř.
Náměty činností z praxe:
- práce s různými stavebnicemi (tvarové, molitanové, duplo,...)
- práce s modelovací hmotou
- při výtvarné výchově (různé stopy, př. tenká čára tužkou – tlustá čára
houbičkou)

Orientace v prostoru, stejně jako odhad vzdálenosti a orientace v tělesném
schématu, dělá žákům s mentálním postižení velké problémy. Pro nácvik orientace
v prostoru jsou nejvhodnější spontánní hry a cvičení ve třídě, v tělocvičně, na hřišti...,
ale i konkrétní konkrétní cvičení směrů (dopředu x dozadu, doprava x doleva, nahoru
x dolu; na, pod, před, za, v, vedle; na začátku x na konci,..).
Náměty činností z praxe:
- žáci napodobují pohyby učitele přičemž učitel pohyb slovně komentuje (ruce
nahoru, dolu; krok dopředu, krok doprava,...; dochází též k upevňování
vizuomotorické koordinace)
- řazení předmětů dle diktátu (dej panenku na stůl, pod židli,...; dej malou
kostičku na velkou,...)
- otázky k obrázkům, pracovním listům (co leží vedle židle, v šuplíku,...)
- využití Lincova domečku s obrázky
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Rozvoj pozornosti a zrakové paměti patří mezi kognitivní funkce, se kterými
mají žáci s mentálním postižením problémy, ale zařazením vhodných speciálních
cvičení je lze poměrně dobře reedukovat. K rozvoji pozornosti využíváme především
různé herní situace. (Valenta, Mőller, 2007, s. 290)
Náměty činností z praxe:
- hledání rozdílů (na předmětech, na obrázcích)
- popletené obrázky (hledání chyb)
- napodobení Kimovy (učitel před žáka položí daný počet předmětů, s žákem je
pojmenuje a po chvilce překryje šátkem; žák následně říká předměty, které
viděl)
- Setonovy hry (učitel žákovi ukáže seřazené předměty, barevné kostičky,
geometrické tvary, s žákem je pojmenuje a po chvilce překryje šátkem; žák
následně řadí své předměty dle zapamatované předlohy)
- skládání puzzle, obrázků na kostkách,...

6.2.2 Rozvoj sluchového vnímání
Sluchové vnímání je důležité rozvíjet, jelikož je podstatné pro rozvoj
fatických funkcí. Při rozvoji sluchového vnímání se zaměřujeme především na rozvoj
kortikální části sluchového analyzátoru. Při nácviku bereme na vědomí, že pro
žáky s mentálním postižením je symptomatické opoždění sluchové diskriminace
hlásek, a z tohoto důvodu se schopnost fonetického slyšení a sluchové analýzy
a syntézy dozrávají opožděně, což se pak projevuje jako např. prodloužení doby
fyziologické dyslalie. (Valenta, Mőller, 2007, s. 290)
Sluchové vnímání rozvíjíme nejen v oblasti smyslové výchovy, ale
i v ostatních vzdělávacích oblastech rehabilitačního vzdělávacímu programu základní
školy speciální, a to především v předmětu hudební výchova.
Při rozvíjení sluchového analyzátoru se zaměřujeme na schopnost rozlišovat:
druh zvuku, intenzitu zvuku, výšku zvuku,zbarvení zvuku a hlasu (učitelů, spolužáků)
směr, odkud zvuk přichází, vzdálenost zdroje zvuku, zvuky nástrojů, zvířat,
přírodních zvuků (spojeno s napodobováním zvuků).
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Při rozvíjení sluchového vnímání postupujeme od jednoduchých činností,
jako je otáčení se za zvukem (nejprve s vizuální podporou, později s jejím
vyloučením). Důležité je naučit žáka, aby se dokázal na dané zvuky soustředit,
k čemuž využíváme nejen různé hudební nástroje (Orffův instrumentář, vlastní
vyrobené nástroje), ale především předměty denní potřeby, jako například: vařečky,
lžičky, klíče, mačkání papíru, lžička o talířek,... Dále se soustřeďujeme na poznávání
zvuku, tedy na to, co zvuk způsobuje, na rozlišování zvuků (rozpoznávání stejných
a rozdílných zvuků) a na délky a intenzity zvuků (krátký – dlouhý; tichý – hlasitý).
Po zvládnutí těchto základních aktivit se zaměřujeme na nacvičování určování směru,
odkud zvuk přichází, popřípadě na jeho vzdálenost od žáka (z blízka – z daleka).
Důležitou součástí sluchového vnímání je nácvik reagování žáka na své
jméno, na oslovení, aby reagoval, pokud ho někdo zavolá. Kromě reakce na své
jméno se žáci učí rozpoznat podle hlasu osoby ve svém okolí, tedy rodiče, učitele ze
třídy (učitel, asistent,..), popřípadě hlasy spolužáků. Dále se žáci učí rozeznávat
zvuky, které mohou vydávat předměty, vybavení třídy a školy, ale i zvuky na hřišti,
v parku a na ulici. S žáky rozeznáváme tzv. zvuky přírodní – zpěv ptáků, zvuky
známých zvířat, šustění listí, tekoucí vodu, déšť, bouřku,..., zvuky umělé (vydávají
předměty) a zvuky z ulice – auto, sanitka, vlak,...
Vhodné je též zařazování sluchově motorických cvičení a her, v nichž se
uplatňuje spojení zvuku a pohybu. K rozvoji smyslu pro rytmus využíváme
především již zmíněné různé hudební nástroje nebo hru na tělo (tleskání, pleskání,
dupání,...) spojenou s dětskými říkadly. Dle možností žáků můžeme využít
i pohybové písničky.
Náměty činností z praxe:
- práce s ozvučenými krabičkami (rozpoznávání - stejný x odlišný zvuk;
zvukové pexeso)
- hledání ozvučeného předmětu, který je ve třídě „schován“
- práce s různými ozvučenými hračkami a předměty
- poslech zvukových nahrávek (zvuky zvířat, předmětů, činností)
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- poslech hudby, relaxace
- rytmizace s říkadly

6.2.3 Rozvoj hmatového vnímání
Jelikož hmat do velké míry kompenzuje zrakové postižení, mělo by cvičení
hmatového vnímání probíhat s vyloučením zraku. Co se týče hmatového vnímání,
lidské tělo je citlivé na tlak, teplo a chlad, bolest,..., přičemž nejcitlivější jsou tváře,
jazyk a konečky prstů ruky. Za základ hmatového vnímání můžeme pokládat
dotykovou terapii a jemné masáže rukou, dlaní a konečků prstů.
Pro rozvoj hmatového vnímání využíváme především manipulaci s předměty
s různými hmatovými vlastnostmi, jako např.: měkké – tvrdé, hladké – drsné,
studené – teplé, lehké – těžké, hranaté – kulaté, suché – mokré,... Žáci se učí
prostřednictvím manipulace uchopovat různé předměty, poznávat vlastnosti daných
předmětů a dále s nimi pracovat (př. třídit je, rozpoznávat bez zrakové podpory,...).
Zpočátku pracujeme s hračkami, předměty, které žáci znají z denní reality, později
můžeme využít tvarové stavebnice a geometrické tvary.
Ve velké míře se též využívají práce s různými přírodninami (kaštany,
bukvice, pecky, bambusové tyčky, sušené šípky, sušené luštěniny, rýže, písek,...).
Žáci mohou s přírodninami manipulovat a třídit dle různých kritérií, ale lze je též
využít k nabírání, přesypávání nebo k jemným masážím rukou.
Vhodné jsou též různé hry s vodou (nalévání, přelévání, bublání,...),
popřípadě ve vodě. V zimě můžeme využít sníh. V rámci bazální stimulace se
využívají lázně rukou, nohou v teplé a studené vodě, popřípadě vkládání nádobek,
s teplou či studenou vodou („plyšáků“ s termo-lahvemi), do rukou žáků.
Rozvoj hmatového analyzátoru též spojujeme s nácvikem sebeobslužných
a hygienických návyků (zapínání patentů, knoflíků, zipů, vázání uzle, kličky; mytí
a utírání rukou,...) a pracovních návyků (též v oblasti výtvarné a pracovní výchovy).
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Náměty činností z praxe:
- práce s hmatovými deskami, knížkami
- hlazení jemných látek (plyš, samet, kožešina,...), navozování příjemných
pocitů
- hmatové domino, „pexeso“
- hra na Popelku (třídění dvou, více druhů předmětů, přírodnin)
- hledání pokladu (hledání daného předmětu (i více) v umyvadle s hrachem)
- hry s vodou, pěnou a bublinami
- třídění geometrických těles
- práce s modelovací hmotou (modelování geometrických tvarů, modelování dle
předlohy

6.2.4 Rozvoj prostorové a směrové orientace
Rozvoj prostorové a směrové orientace je úzce spjat s nácvikem orientace
v prostoru v oblasti rozvoje zrakového vnímání. S žáky začínáme s orientací ve třídě
– kde jsou okna, dveře, umyvadlo, tvoje lavice, lavice spolužáka,... V případě, že žák
zvládne orientaci ve třídě, navážeme s nácvikem orientace ve škole – kde jsou toalety,
šatny, jídelna, naše třída,... Na závěr se s žáky zaměřujeme na orientaci v blízkosti
bydliště daného žáka a na orientaci v blízkosti školy. K nácviku využíváme i běžné
činnosti v průběhu dne.
Při nácviku orientace v prostoru se zaměřujeme především na základní pojmy,
jako je: nahoře, dole, vpředu, vzadu,... V oblasti směrové orientace nacvičujeme
nejprve řazení předmětů zleva doprava, poté přecházíme k určování, co je na začátku
– na konci, nad – pod, vedle... Dále s žáky nacvičujeme „na - ve - do“ (na stole, na
skříni; ve stole, ve skříni, v šuplíku, do stolu,...). Na závěr s žáky nacvičujeme
označení pravá ruka – levá ruka a sním související směrové pojmy vpravo – vlevo.
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Náměty činností z praxe:
- manipulace s předměty dle diktátu v řadě na lavice; po celé třídě (polož
autíčko za míček, polož kostku na začátek řady,...; polož míček na stůl, pod
židly,...)
- práce s pracovními listy zaměřenými na směrovou orientaci (otázky
k obrázkům, kde je auto, kde leží panenka,...)
- v průběhu jakýchkoli aktivit v průběhu výukového dne

6.2.5 Rozvoj čichového a chuťového vnímání
Rozvoj čichu má u žáků s mentálním postižením převážně preventivní
význam – chrání je před pozřením zkažených potravin, upozorňuje před ohněm,... Při
cvičení čichu, musíme dbát na to, aby cvičení byla spíše kratšího charakteru, jelikož
se náš čich rychle přizpůsobuje různým pachům, čímž ztrácí na daný pach svou
citlivost. Čich u žáků cvičíme nejprve se zrakovou podporou a později můžeme
zkusit zrak vyloučit. Součástí čichového vnímání je též nácvik správného dýchání při
čichání. Učíme žáky se nadechnout nosem a vydechnout ústy, k čemuž lze využít
foukání do pírka, bublifuku, brčkem do vody,...
Při nácviku čichu začínáme s rozpoznáváním vůní či pachů na tři základní
skupiny, zda voní – smrdí – není cítit. Na začátku by učitel měl vždy žákům říci,
k čemu mu dává čichnout a zda to voní či smrdí. Komentář lze též doplnit
citoslovcem (jéé, to voní x fůj, to ale smrdí). V rehabilitačních třídách se k cvičení
čichu používají především vůně, se kterými se může setkat v běžném životě a to
především vůně různých potravin, koření, popřípadě i vůně hygienických a čistících
prostředků.
Náměty činností z praxe:
- čichání k lahvičkám („filmovkám“) s různými vůněmi
- třídění zda voní či smrdí
- hledání stejných vůní/pachů
- rozpoznávání zdroje vůně /pachu
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- čichání k různým potravinám s vyloučením zraku a jejich určování
- prvky aromaterapie

V oblasti chuťového vnímání se při cvičeních zaměřujeme zejména na
diferencování chuťových rozdílů. S žáky cvičíme rozpoznávání základní chutě:
- sladká (cukr, med, marmeláda, sušenka, čokoláda, ovoce, šťáva...);
- slaná (slaná voda, chipsy, slané tyčky, maso (při obědě),...);
- hořká (neslazený čaj, kakao, káva, hořká čokoláda, grapefruit,...);
- kyselá (citrón, ocet, některé ovoce, kysané zelí, zavařovaná okurka,...).
V rámci cvičení čichu a chuti je též důležité žáky naučit rozpoznat
(především čichem) a seznámit s tím, co mohou, ale především s tím, co nemohou
jíst či pít.

7.

Metody a prostředky výchovy užívané v rehabilitačních třídách
Při výchově (působení) žáků s těžkým a hlubokým mentálním postižením

využíváme

především

interdisciplinární

přístup,

který

spočívá

především

v kombinaci pedagogických a zdravotnických metod a metod z oblasti sociální práce.
Terapeutické přístupy, metody lze obecně vymezit jako: „způsoby odborného
a cíleného jednání člověka s člověkem, jež směřují od odstranění či zmírnění
nežádoucích potíží, nebo odstranění jejich příčin, k jisté prospěšné změně“. (Valenta,
Mőller, 2007, s. 125)
Valenta s Mőllerem ve své publikaci uvádí nástin metodického systému
použitelného v edukaci osob s těžším mentálním a těžším kombinovaným postižením:
(Valenta, Mőller, 2007, s. 173)
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Metody léčebně-rehabilitační intervence
- masáže
- elektroléčba
- vodoléčba
- světloléčba
- léčebná tělesná výchova
- Vojtova metoda reflexní lokomoce
- Bobath koncept, atd.

Metody pedagogicko-rehabilitační intervence
- bazální stimulace
- sezomotorická a psychomotorická stimulace
- alternativní a augmentativní stimulace
- terapie hrou
- činnostní terapie
- expresivní terapie
- canisterapie, atd.

Metody sociálně-rehabilitační intervence
- ovlivnění kvality života
- změna prostředí
- režimový tlak
- situační učení
- práce s rodinou
- komunita, atd.
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Přesto, že lze metody používané v rehabilitačních třídách, rozdělit do výše
uvedených skupin, v případě rehabilitačních tříd se hovoří spíše o komplexní péči.

Speciálně pedagogické terapie navazují, popřípadě doplňují léčebné metody
z oblasti medicíny nebo mohou pomoci při nápravě potíží v oblasti kulturní či
sociálně-adaptačních potížích. Speciálně pedagogické terapie jsou především
zaměřeny na seberealizaci žáka v oblasti vzdělávání, práce, bydlení, zájmových
aktivitách,... Valenta s Mőllerem definují speciálně pedagogické terapie jako:
„svébytné disciplíny, v nichž jsou odborně, záměrně a cílevědomě aplikovány
specifické terapeutické prostředky, metody, techniky a formy za účelem pomoci
lidem změnit jejich chování, myšlení, emoce a další osobní předpoklady společensky
i individuálně přijatelným směrem.“ (Valenta, Mőller, 2007, s. 127)
Výběr jednotlivých metod, prostředků výchovy je vždy u každého žáka
rehabilitační třídy plně individuální. Na výběru vhodných metod spolupracuje
především speciální pedagog (dané rehabilitační třídy) spolu s fyzioterapeutem,
popřípadě s jiným rehabilitačním pracovníkem. Výběr vždy vychází z vytyčených
výchovných cílů, z doporučení poradenských zařízení a zpráv odborných lékařů.
Taty zvolené metody jsou pak dále doplňovány, případně obměňovány dle
specifických výchovně - vzdělávacích potřeb žáka.

7.1

Základní metody, techniky užívané v rehabilitačních třídách
V rámci výuky v smyslové výchovy v rehabilitačních třídách se využívá celá

řada metod či terapeutických technik, ať již prováděných speciálním pedagogem
nebo rehabilitačním pracovníkem. Vzhledem tématu mé práce bych se ráda zaměřila
na nejčastěji užívané metody a techniky vztahující se právě k smyslové výchově.
Ráda bych se podrobněji zmínila o těchto terapiích či metodách:
- Bazální stimulace
- Snoezehlen, Bílý pokoj a jiné psychorelaxační místnosti
- zooterapie (canisterapie, hipoterapie)
- aromaterapie
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- činnostní a herní terapie
- polohování

7.1.1 Bazální stimulace
Autorem konceptu Bazální stimulace je prof. dr. Andreas Frıhlich, speciální
pedagog, který od 1970 v Rehabilitačním centru Landstuh v Německu pracoval
s dětmi s těžkým a kombinovaným somatickým a intelektovým postižením. Během
svého pětiletého vědeckého projektu vypracoval koncept Bazální stimulace, který
podporuje rozvoj schopností u dětí s velmi těžkými změnami v oblasti vnímání,
u nichž z důvodu těžké či hluboké mentální retardace nebylo možné navázat verbální
komunikaci. Z tohoto důvodu se Andreas Frıhlich zabýval podporou senzomotorické
komunikace, přičemž vycházel ze svých výzkumů o: „schopnosti lidského těla
vnímat a přijímat signály a také reagovat přes komunikační kanál somatického,
vestibulárního a vibračního vnímání“ (Friedlová, 2007, s. 13), což mu umožnilo,
poměrně úspěšně, s těmto dětmi navázat komunikaci. Koncept bazální stimulace tedy
otevírá cestu speciálním pedagogům k navázání komunikace s dětmi, žáky s těžkým
a hlubokým mentálním či kombinovaným postižením, umožňuje podporu žáků
v jejich vývoji a zkvalitnění prožívání života každého z žáků. Koncept vychází
z poznatků pedagogiky, fyziologie, anatomie, neurologie, vývojové psychologie
a ošetřovatelství.
Bazální stimulace patří v zemích Evropské unie k

nejpopulárnějším

ošetřovatelským konceptům v ošetřovatelství. Tento koncept má svou registrovanou
ochrannou známku a vypracovanou strukturu vzdělávání lektorů, kteří zajišťují
vyškolení lidí (zdravotní sestry, rehabilitační pracovníci, lékaři,logopedi, speciální
pedagogové,...) aplikujících bazální stimulaci v praxi. První takto proškolenou
lektorkou, oprávněnou školit další lektory, v České republice se stala Karolína
Friedlová.

V případě bazální stimulace se jedná o koncept, který podporuje lidské
vnímání v nejzákladnější (bazální) rovině. Vnímání smysly nám umožňuje vnímat
sama sebe a okolní svět, což nám dále umožňuje, abychom se naučili pohybovat
a komunikovat. Základními prvky bazální stimulace je tedy vnímání, pohyb
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a komunikace, které se vzájemně ovlivňují. Koncept bazální stimulace pak využívá
cílené stimulace smyslových orgánů a schopnosti lidského mozku uchovávat životní
návyky v paměťových drahách, díky čemuž lze znovu aktivovat mozkovou činnost,
a tím podporovat vnímání, komunikaci a hybnost žáka, přičemž respektuje jeho
vývojový stupeň. Bazální stimulace je tedy: „komunikační, interakční a vývoj
podporující stimulační koncept, který se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb
a přizpůsobuje se věku a stavu klienta, na kterého se pohlíží jako na rovnocenného
partnera, člověka s vlastní historií a určitými schopnostmi a s individualitou, kterou
tělesně i psychicky manifestuje“. (Friedlová, 2007, s. 19)
Cílem bazální stimulace je podpora a umožnění vnímat tak, aby u žáků
docházelo ke stimulaci vnímání vlastního těla; k podpoře rozvoje vlastní identity;
k umožnění vnímání okolního světa; k umožnění navázání komunikace se svým
okolím; ke zvládnutí orientace v prostoru a čase; ke zlepšení funkcí organismu
(Friedlová, 2007, s. 21-22). Koncept bazální stimulace nabízí žákům takové vjemy,
u kterých se sami nemohou rozhodnout zda je přijmou či nikoliv. Umožňuje jim, aby
cítili hranice svého těla, měli zážitek sami ze sebe, cítilo okolní svět a cítilo
přítomnost druhého člověka.

Jak jsem se již jednou zmínila, koncept bazální stimulace respektuje různé
vývojové stupně schopností vnímání a přizpůsobuje se jim. Schopnost vnímání se
rozvíjí již v embryonální fázi života dítěte – začíná v 9. týdnu těhotenství a to
především v oblasti:
- vibrační – různé zvuky, hlas matky (jsou přenášeny v podobě vlnění plodovou
vodou a embryo je pak vnímá jako vibrace)
- somatické – embryo cítí okolo svého těla tlak uteru a plodové vody, cucá si
palec,...
- vestibulární – umožňuje embryu je vnímat změnu svého těla a změny polohy
těla matky
Tyto složky vnímání pak tvoří tzv. prvky základní stimulace.
Během dalšího postnatálního vývoje dítě získává další schopnosti vnímání,
a to: auditivní, olfaktorické, taktilně haptické a optické. V tomto případě pak jde
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o tzv. prvky nástavbové stimulace. Postižení jakékoli z výše uvedených schopností
vede k chybné interpretaci reality, zmatenému chování a jednání, snížené schopnosti
komunikovat s okolím a vyjadřovat své potřeby, což pak může vést k deprivaci
z nedostatečného uspokojování potřeb, která se může projevovat strachem
a neklidem. Prostřednictvím bazální stimulace se pak snažíme tyto podněty
žákuůms postižením zprostředkovat skrze stimulaci jeho smyslových orgánů.

Somatická stimulace umožňujeme zprostředkovávat žákům vjemy ze svého
těla a stimuluje vnímání tělového schématu a následně i okolního světa. V rámci
stimulace se snažíme o docílení pozitivní zkušenosti s vlastním tělem, jeho hranicemi
= tělovým schématem. Výchozím bodem pro další stimulaci je tedy zkušenost
s vlastním tělem s předpokladem vizuální kontroly. Hlavním prostředkem somatické
stimulace jsou doteky, jejich kvalita, lokalita a intenzita. Ke stimulaci používáme
především rukavice z různých materiálů (froté, plyšové, kožešinové, sisalové...),
suché i mokré žínky, případně i nahřívané „plyšáky“ (uvnitř nahřívací láhev či
nahřívací kuličky). Dále se též využívají různé polohovací válce a polštáře. Pomůcky
ke stimulaci se volí vždy dle cíleného druhu stimulace. Mezi somatické stimulace dle
konceptu bazální stimulace patří: somatická stimulace zklidňující, somatická
stimulace

povzbuzující,

neurofyziologická

stimulace,

symetrická

stimulace,

rozvíjející somatická stimulace, polohování „hnízdo“, polohování „mumie“,
kontaktní dýchání a masáž stimulující dýchání. (Friedlová, 2007, s. 74).

Při užívání vestibulární stimulace vycházíme z poznatku, že prostřednictvím
vestibulárního vnímání zaznamenáváme lineární, rotační a statické pohyby hlavy
a tím získáváme informace o poloze a pohybu našeho těla v prostoru. Prvky
vestibulární stimulace bychom měli aplikovat především u imobilních žáků, a to
vždy před započetím změny pohybu (změna polohy lůžka, změna polohy na
lůžku,.../polohování/). Jedná se o řízené pohyby hlavou žáka = otáčení hlavou do
stran, přičemž hlava neztrácí kontakt s podložkou (hlavu je nutné uchopit tak,
abychom nezakrývali obličejovou část). V rámci vestibulární stimulace můžeme
provádět tzv. nácvik pohybu ovesného klasu v ovesném poli (jde zároveň o optickou,
proprioreceptivní a somatickou stimulaci nebo využít houpacího látkového vaku.
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Vibrační stimulací zprostředkováváme žákům intenzivní prožití vjemů
z vlastního těla. Ke stimulaci se využívají různé vibrující hračky, předměty či
hudební nástroje přenášející vibrace, dále lze využít vibrující lehátka či podložky.
Vibrující předměty pak přikládáme do okolí kloubů horních a dolních končetin nebo
je vkládáme žákům do dlaní žáka. Při manuální vibrační stimulaci přikládáme teplé
ruce ke kloubům žáka a s přiměřeným tlakem vibrujeme velmi jemnými pohyby.
Jednou z možností je též využití velké trampolíny.

Při optické stimulaci vždy bereme na vědomí, co žák vidí ve svém zorném
poli v dané poloze. Jelikož neznámé, neosobní prostředí může způsobovat úzkost,
strach a případně agresivitu. Z tohoto důvodu se snažíme, aby v bezprostředním
okolí, zorném poli žáka, byly umístěny předměty, obrázky či fotografie jemu blízké.
Žáka bychom měli vždy stimulovat podněty, které mu jsou zřetelné a srozumitelné.
Nejde však jen o pasivní stimulaci „koukáním na připravené prostředí“, ale žák by
měl mít možnost dané prostředí nějak změnit nebo alespoň mít možnost ho nějakým
způsobem ovlivnit. K optické stimulaci lze využít i různobarevná světla či obrázky
prosvětlené na světelném panelu.

Auditivní stimulace se používá z různých důvodů, např. k navázání kontaktu;
zprostředkování informací o osobě žáka, jeho těle; mobilizaci vzpomínek žáka;
zvýšení rozlišovací schopnosti sluchového aparátu, naučení žáka řeči či novým
slovům. K auditivní lze využít různých prostředků - hlas, zpěv, hudební nástroje,
reprodukovaná hudba či zvuky,... Vždy je potřeba vzít v potaz sluchovou anamnézu
žáka.

Olfaktorická stimulace, tedy stimulace chuti a čichu, by nikdy neměla
probíhat kontinuálně. Ke stimulaci chuti využíváme především potraviny základních
chutí, případně molitanové štětičky napuštěné látkou dané chuti (př. šťávou
z pomeranče,...). Ke stimulaci čichu pak využíváme především vůně potravin, koření
nebo toaletních potřeb. K olfaktorické stimulaci vždy vybíráme chuťové a čichové
podněty, ke kterým má žák nějaký vztah (jeho osobní toaletní potřeby, oblíbené vůně,
potraviny,...).
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Taktilně - haptickou stimulací podporujeme vnímání doteku, tlaku, napětí,
tepla, chladu, lechtání a vibrací. K taktilně - haptické stimulaci využíváme především
(stejně jako u ostatních stimulací) předměty ze života žáka. Ke stimulaci se využívají
především oblíbené předměty, hračky, předměty denní potřeby,... Tyto předměty
mohou být dále doplněny vibrací či různou teplotou. Předměty ke stimulaci pak
nejčastěji vkládáme žákům do rukou.

Koncept Bazální stimulace se v rehabilitačních třídách uplatňuje především
v oblasti smyslové výchovy, ale zároveň je možné ho integrovat do všech činností
běžného výukového dne, nebo ho lze využít v rámci jednotlivých samostatných
aktivit. S určitými prvky Bazální stimulace mohou též pracovat rodiče (v domácím
prostředí) po zaškolení speciálním pedagogem, který absolvoval akreditovaný kurz
Bazální stimulace.

7.1.2 Snoezehlen, Bílý pokoj a jiné psychorelaxační místnosti
Snoezehlen, Bílý pokoj či psychorelaxační místnosti jsou prostředí upravená
tak, aby odpovídaly potřebám žáků (lidí) s těžkým a hlubokým mentálním
postižením. S těmito místnostmi se můžeme setkat nejčastěji ve školách pro žáky
s těžkým a kombinovaným postižením, v ústavech sociální péče, případně ve
speciálně pedagogických centrech. Snoezehlen vznikl spojením anglického
„snuffelen“ = čichat a „doezelen“ = dřímat. Hlavní zásadou, narozdíl v běžného
života, je: „nic se nemusí, vše je dovoleno“.
Tyto

místnosti

poskytují

optimální

podmínky

pro

relaxaci

a „setkávání“ těžce postiženého s členy rodiny, učitelem či vychovatelem. Zároveň
tvoří zvláštní nabídku využití volného času, při kterém se žák může setkávat
s novými vjemy a zkušenostmi ve všech oblastech smyslového vnímání.
Snoezehlen, Bílý pokoj či psychorelaxační místnosti mají zpravidla
zatemněná okna a jsou izolovány od hluku z okolního prostředí. Místnost je
zpravidla vybavena vodním lůžkem, polštářky z různých materiálů, hračkami,
masážními ježky,... Uplatňují se zde převážně základní barvy (červená, modrá, žlutá,
zelená) a to i ve formě osvětlení, jako je například „hvězdné nebe“, tekutý obraz
a světelné skvrny na stěně, světelné vodní válce, barevné svítící hadice a tyčky,
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lampičky a jiné. V těchto místnostech se též využívá reprodukovaná hudba i zvuky
(relaxační hudba, zpěv ptáků, moře se zpěvem velryb) a nabídka čichových vjemů
(vůně lesa, moře,, oblíbeného mýdla,...).
Pokud je to jen trochu možné, žák by měl mít možnost vybrat si z nabídky
stimulů, například prostřednictvím ovladače s velkými plochými barevnými tlačítky,
ty, které chce vnímat, kterými se chce zabývat, popřípadě s čím si chce hrát,... Pro
stimulaci vnímání je vhodnější, pokud nestimulujeme všechny smysly najednou, ale
spíše se soustřeďujeme na jedem či dva smysly. Vše, co v těchto typech místností, na
žáka působí, by měl žák vnímat jako příjemné a bezpečné. (Janovský, 2001;
Švarcová,

2003;

Valenta,

Mőller,

2007;

Teplá,

2001;

http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=329;
http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=583)

7.1.3 Zooterapie (canisterapie, hipoterapie)
Zooterapie zaujímá v oblasti speciálně pedagogické péči výjimečné postavení,
a to z toho důvodu, že terapeutickým prostředkem je zde kromě člověka živý tvor –
zvíře. Zvíře tedy může napomáhat psychické stimulaci, rozvoji sociální komunikace,
jistému stupni samostatnosti a nezávislosti nebo může uspokojovat pocit bezpečí
a jistoty. K aplikaci zooterapie se nejčastěji užívají psi a koně, ale na bazální úrovni
může jít i o jiná domácí zvířata (kočka, králík,...). (Valenta, Mőller, 2007, s. 130)

Canisterapie je součástí individuální terapie, při níž dochází k působení psa
na člověka. Rozeznáváme tři základní způsoby aplikování canisterapie. Jedná se o:
- animal assisted activity – pes je přítomný, přičemž není součástí plánovaného
procesu, ale i přesto se očekává pozitivní přínos pro klienta
- animal assisted therapy – pes je součástí terapeutického procesu
- pes jako pomocník – pes je speciálně vycvičen k uspokojování specifických
potřeb svého pána; je trvalou součástí jeho života a napomáhá mu svou
přítomností i v jiných směrech (Pipeková, Vítková, 2001)
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Pes se v aplikaci canisterapie stává prostředníkem, který zvyšuje sebejistotu
žáka, uspokojuje potřebu bezpečí, a také může fungovat jako pozitivně
a srozumitelně reagující komunikační partner. Pes napomáhá žáka stimulovat, pokud
nejsou dostupné v dostatečné míře a po dostatečnou dobu lidské bytosti, napomáhá
v rozvoji socializačních kompetencí, v oblasti emočního působení, zlepšuje
neverbální komunikaci a schopnost empatie. Dále ho lze využít k uvolňování
spastických svalů žáka prostřednictvím napolohování žáka na canisterapeutického
psa či psy.
Při canisterapii se využívají techniky jako např. motorické uvolnění
prostřednictvím dotýkání se psa, pokládáním žáka, jeho končetin na psa (více psů),
hlazením psa, hry se psem (skupinové x individuální),... Ideální je pokud může žák
trávit se psem delší čas, tedy pokud je canisterapeut se psem součástí školy nebo
pokud může mít žák psa doma. Kontraindikací nemusí být ani alergie na srst (lze
využít rasy bez srsti).

Hipoterapie, terapie prostřednictvím koně, je podle jednoho z klasických
světových modelů součástí tzv. hiporehabilitace (zahrnuje též pedagogickopsychologické ježdění, sportovní a rekreační ježdění handicapovaných). Hipoterapie
využívá přirozeného troj-dimenzálního pohybu koně, při

kterém

dochází

k neustálému střídání napětí a uvolnění těla žáka, který je neustále nucen
přizpůsobovat svůj pohyb sinusoidě hřbetu koně. Přínos hipoterapie je v aktivizaci
senzorické integrace, rytmizujícím vlivu na hybné a řečové funkce a silné emoční
motivaci. Hipoterapie je dokonalým biostimulátorem lokomoce a zároveň celkové
koordinace motoriky žáka, kterému může umožnit „projít se“ ve vzpřímené chůzi.
Dále může uvolňovat svalový spazmus, zlepšovat koordinaci pohybů, stabilitu,
motorické dovednosti a navozuje lepší psychickou pohodu. Hipoterapie by měla
probíhat 30-40 minut alespoň 2-3x týdně po dobu alespoň 2-3 měsíců.
Hlavním cílem pedagogicko-psychologické ježdění je zejména podpora
sebedůvěry žáka prostřednictvím cvičení odvahy, zlepšování samostatnosti,
obratnosti nebo zlepšení v oblasti konkrétních problémů (př. tlumení agresivity,
výchova ke kázni,...). Toto ježdění má též vliv na paměť, pozornost a vnímání žáka,
projevuje se ve změně jeho emocí a zlepšení sociálních dovedností.
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Hipoterapii lze také aplikovat ve spojitosti s canisterapií. V tomto případě se
zde objevuje pes jako pomocník, který napomáhá překonat strach z koně. Pod heslem:
„Když zvládne sedět na koni pejsek, zvládneš to přeci také“ žák nejprve sleduje
pejska (menší plemena), jak jede na koni a následně zkouší jet na koni sám žák,
popřípadě spolu s pejskem. (Pipeková, Vítková, 2001)

7.1.4 Aromaterapie
O aromaterapii lze obecně říci, že se jedná o přirozenou terapii využívající
působení vlastností různých vonných esenciálních olejů (výtažků z vonných a zdraví
podporujících bylin) či dalších aromatických látek (pomandery, osvěžovače vzduchu,
oblíbené vůně žáka,...) k podpoře fyzického zdraví, uvolnění psychické zátěže
a stresu a k navození pozitivní, příjemné a posilující nálady a tmosféry. Aromatické
látky vždy volíme s ohledem na to, jakým způsobem chceme na žáka působit. Jiné
aromatické látky volíme, pokud chceme stimulovat aktivitu žáka a jiné látky volíme
v případě, že se snažíme o uvolnění žáka a navození relaxačního stavu.
Aromaterapii můžeme aplikovat jako prosté inhalování aromatických látek,
ale jelikož jde o terapii založenou, mimo jiné, na tělesném kontaktu, využívá se
u žáků s těžkým či hlubokým mentálním postižením především ve formě jemných
masáží trupu a končetin vonnými esenciálními oleji. V obou případech stimulujeme
čichová centra v mozku žáka. V případě masáží se esenciální oleje vstřebávají
pokožkou, přecházejí do krevního oběhu, který je dále roznáší do všech částí těla.
Tyto oleje mohou ovlivnit náš systém na několik hodin, dnů či týdnů, podle
celkového zdraví a stavu pacienta, třebaže trvá přibližně 30 minut, než se plně
absorbují do organismu a poté se za několik hodin vyloučí plícemi, pokožkou a močí.
Vnímání těchto příjemných vůní pak vede k navození příjemného psychického stavu
žáka, proto by se nemělo stát, že v rámci aromaterapie nabídneme žákovi vůni, která
je mu nepříjemná. Aromatrerapii by v tomto případě měl provádět především
aromaterapeut, popřípadě proškolená osoba pod jeho supervizí. (Dyeová, 1995;
http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=42)
Aromaterapii jako takou lze aplikovat jako samostatnou terapii, ale též ji lze
velmi dobře zkombinovat například s pobytem žáka v místnosti Snoezehlen či jiných
psychorelaxačních místnostech nebo s barevnou terapií.
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7.1.5 Terapie hrou a činnostní terapie
Terapie hrou vychází z předpokladu, že hra je oblíbenou a přirozenou
činností všech dětí, prostřednictvím které mohou komunikovat, navazovat vztahy,
rozvíjet se a učit. Hra je též činností, díky které se dítě cítí příjemně a neohroženě.
Terapie hrou pak využívá všech prostředků hry za účelem pomoci dětem působit na
jejich chování, myšlení, emoce,... Terapii hrou lze v širším slova smyslu chápat jako
terapeutické využití hry v různých formách (např. pohybové, dramatické, výtvarné,
hudební, projektivní,...) a v různých oborech jako například ve speciální pedagogice,
psychologii a psychiatrii. V užším slova smyslu pak jde zejména o terapeutické
a diagnostické využití hry v praxi klinické psychologie. (Valenta, Mőller, 2007,
s. 126)
Při uplatňování terapie hrou u žáků s těžkým mentálním postižením je nutné
počítat s určitými omezujícími specifiky jejich motivace ke hře. Proto je důležité
vytvořit optimální, dlouhodobě pozitivně laděné sociální prostředí a využití
pravidelného a strukturovaného podněcování a uspořádání vjemů, což může tyto
nedostatky do jisté míry eliminovat. U žáků s těžkým či hlubokým mentálním
postižením je vhodné, v rámci herní terapie, používat hračky či předměty, které jsou
pro žáka srozumitelné, a které mohou vnímat na bazální úrovni. Je tedy dobré pokud
se využívá hraček či předmětů, které žák již zná například z oblasti smyslové
výchovy.
Ve speciálně pedagogické a především zdravotnické praxi je možné uplatnit
práci tzv. herního specialisty. Úkolem herního specialisty je vytvářet podmínky
k realizaci hry a tím napomáhat dítěti, porozumět důvodům hospitalizace a tím
eliminovat negativní vlivy prostředí, nejistotu a strach, přičemž velmi úzce
spolupracuje se zdravotnickým personálem a rodinou dítěte. Herní specialista ke hře
využívá především manipulaci s různými hračkami, loutkami, maskami a hraní
různých rolí, které odpovídají situaci dítěte. (Valenta, Mőller, 2007, s. 126; Pipeková,
Vítková, 2001, s. 123)

Činnostní terapie v dětském věku, popřípadě u žáků (lidí) s těžkým
mentálním postižením je s terapií hrou úzce spjata, jelikož děti pokládají každou
činnost, kterou provádějí s určitým zalíbením, za hru. Činnostní terapie je též úzce
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spjata s pracovní terapií. U žáků s mentálním postižením se aplikuje především
v podobě rukodělných činností za použití různým materiálů (papír, textil, přírodniny,
dřevo, modelovací hmoty,...) a v podobě nácviku samostatnosti a soběstačnosti
v běžných denních činnostech, které odpovídají mentální úrovni žáka. Práce
s různými materiály, především s přírodními materiály, je též vhodná ke stimulaci
smyslového vnímání (zraku, sluchu, hmatu a čichu). U žáků s mentálním postižením,
při použití činnostní terapie, musíme počítat s nedostatky v oblasti motivace, stejně
jako u terapie hrou. (Valenta, Mőller, 2007, s. 127; Pipeková, Vítková, 2001, s. 116)

7.1.6 Polohování
Jelikož je těžké nebo spíše hluboké mentální postižení často spojeno
i s výrazným opožděním motorického vývoje, stává se polohování v rehabilitačních
třídách podstatnou součástí výukového (celého) dne. U imobilních žáků je nutné
často měnit polohu, a to zejména, aby se předcházelo nežádoucím jevům.
Prostřednictvím polohování lze poměrně dobře snižovat spasticitu, protahovat či
posilovat určité svalové skupiny, ale také připravit žáka ke zvládání nových
pohybových dovedností. Z tohoto důvodu je vhodné, aby speciální pedagog
z rehabilitační třídy (somatoped) spolupracoval s fyzioterapeutem či rehabilitačním
pracovníkem.
Aby žák netrávil „celý“ den v polohovací sedačce, využívá se i závěsných
relaxačních plátěných či síťových vaků a rehabilitačních houpaček. Důležitou
součástí je i napolohování žáka do vertikalizačního stojanu, prostřednictvím kterého
nejen dochází k protahování určitých svalových skupin, ale žák též získává nové
informace o svém těle (tělovém schématu). K napolohování žáka se využívají
především polohovací či jiné molitanové stavebnice a rehabilitační hadi, dále lze též
využít různých druhů a tvarů polštářů. Pokud polohujeme žáka do nové pozice, tuto
pozici nejprve využíváme jako relaxační a následně až jako pracovní, přičemž je
vždy nutné respektovat vývojový stupeň žáka. V nové poloze žáka vždy sledujeme
(osu těla, jeho obličej a stav končetin), necháme ho na danou pozici zadaptovat
a postupně prodlužujeme dobu setrvání v dané poloze (pokud nečiní žáku nějaké
obtíže).
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V rehabilitačních třídách se využívá především polohování do pracovní
polohy – poloha „pasení koníčků“. K této poloze využíváme šikmý klín, který
podpírá trup žáka (břicho a hrudník) a zároveň mu umožňuje volné užívání rukou
k manipulaci. Další často využívané způsoby polohovaní, jsou způsoby polohování
podle bazálního konceptu. V tomto případě se nejčastěji používá poloha
„hnízdo“ a poloha „mumie“. Obě tyto polohy mimo odpočinku pomáhají stimulovat
vnímání tělesného schématu a žáku navozují příjemné pocity z prožitku vlastního
těla. Tyto polohy mohou též zklidňovat motorický neklid a mírnit agresivitu žáka.
U žáků s hlubokým mentálním postižením se též osvědčuje polohování těla
žáka s tělem canisteraputického psa nebo s tělem člena rodiny. V obou případech se
toto polohování často kombinuje s kontaktním dýcháním, kdy žák vnímá dech psa
nebo osoby, která u žáka leží a svým tělem moduluje jeho tělo. (Friedlová, 2007,
s. 91)

8.

Terapie, metody, postupy a pomůcky používané při výuce
smyslové výchovy v rehabilitačních třídách ZŠ speciální

8.1

Stanovení cílů a metod výzkumné práce
Cílem mé diplomové práce je zjištění, jaké terapie, metody, postupy

a pomůcky používané při výuce smyslové výchovy rehabilitační třídy ZŠ speciální
nabízejí a nejčastěji využívají. Dále pak seznámení čtenářů s dalšími možnými, méně
známými, ale osvěcujícími se, terapiemi a postupy využívaných v rámci smyslové
výchovy a ukázka několika svépomocí vyrobených pomůcek ( viz kapitola 9 a 10).

K získávání informací, o nabízených a využívaných terapiích, metodách,
postupech a pomůckách používaných při výuce smyslové výchovy v rehabilitačních
třídách, jsem zvolila formu dotazníku.
Dotazník „Terapie, metody, postupy a pomůcky používané při výuce smyslové
výchovy v rehabilitačních třídách

ZŠ speciální“ obsahuje deset, především
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zaškrtávacích, otázek. Po zkonzultování dotazníku s vedoucí práce jsem provedla
jeho pilotáž s učitelkami rehabilitační třídy ze Základní školy U Bažantnice
v Poděbradech a s učitelkou, která tuto třídu zakládala (t. č. na mateřské dovolené).
Na základě připomínek získaných prostřednictvím pilotáže jsem dotazník
upravila (ke každé otázce jsem připojila způsob jejího zodpovězení) a rozeslala do
60 základních škol po celé České republice, jejichž součástí je alespoň jedna
Rehabilitační třída ZŠ speciální.

Dotazník obsahuje tyto otázky:
1. Jaké terapie, metody, postupy nabízíte žákům rehabilitačních tříd? Které
z těchto terapií, metod, postupů využíváte u více než 50% žáků?
2. Kde se dozvídáte, získáváte informace o možných využitelných terapiích,
metodách, postupech?
3. Jak často zařazujete terapie, metody, postupy do výuky?
4. Které z těchto terapií, metod, postupů se Vám při smyslové výuce nejvíce
osvědčují? Se kterými terapiemi, metodami, postupy se Vám pracuje
nejlépe?
5. Zajišťuje výše uvedené terapie, metody, postupy Vaše škola ve
spolupráci s jinými organizacemi, soukromými osobami?
6. Kde získáváte pomůcky pro výuku smyslové výchovy?
7. Prosím, abyste popsali nějakou pomůcku /y, které se Vám při výuce
smyslové výuky osvědčují a chtěli byste ji /je doporučit ostatním.
8. Jakou jsou úskalí ve využití smyslové výchovy ve Vaší rehabilitační třídě?
9. Jakými formami spolupracujete s rodiči žáků v rámci smyslové výchovy?
10. Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci s rodiči žáků?

Plné znění dotazníku „Terapie, metody, postupy a pomůcky používané při
výuce smyslové výchovy v rehabilitačních třídách ZŠ speciální“ včetně pokynů
k jeho vyplňování viz příloha č. 2
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Vyhodnocení informací získaných prostřednictvím dotazníku

8.2

Šetření, získávání informací prostřednictvím dotazníku „Terapie, metody,
postupy a pomůcky používané při výuce smyslové výchovy v rehabilitačních třídách
ZŠ speciální“ probíhalo zhruba po dobu měsíce a půl (od poloviny ledna do konce
února 2009).
Níže uvedené výsledky šetření vyplývají z vyhodnocení 15 dotazníků „Terapie,
metody,

postupy

a

pomůcky

používané

při

výuce

smyslové

výchovy

v rehabilitačních třídách ZŠ speciální“ ze všech rozeslaných dotazníků, které se mi
v průběhu doby šetření navrátily.

Z informací získaných prostřednictvím dotazníků vyplývá, že součástí
Základní školy speciální je zřízena převážně 1 rehabilitační třída, výjimkou nejsou
ani 2, 3 nebo i 4 tyto třídy. Vyučování v rehabilitačních třídách ZŠ speciální zajišťují
ve 2/3 těchto tříd 2 pedagogičtí pracovníci (pedagog, asistent pedagoga), zhruba
v 1/3 rehabilitačních tříd pak spolupůsobí s 3 pedagogičtí pracovníci (pedagog,
asistent pedagoga a vychovatel nebo osobní asistent).

Více než 2/3 rehabilitačních tříd ZŠ speciální v rámci smyslové výchovy nabízí
či nejvíce využívá AAK a polohování (13 škol), dále pak bazální stimulaci,
canisterapii, muzikoterapii, činnostní a herní terapii (12 škol) a orofaciální stimulaci
(11 škol). Tyto terapie, metody či postupy se učitelům rehabilitačních tříd též nejvíce
osvědčují a často bývají do výuky zařazovány denně, případně několikrát do týdne.
Téměř denně pak bývá využíván i Snoezehlen či jiné psychorelaxační místnosti,
které poskytuje zhruba polovina ZŠ speciálních (8 škol). Nejméně ZŠ speciálních
pak nabízí rodinnou terapii (5 škol). Ta je na těchto školách koncipována jako
kroužek rodičů s dětmi nebo ji zajišťuje SPC při dané škole.
Metoda manželů Bobathových, Vojtova metoda, hipoterapie a canisterapie
bývá poskytována zpravidla fyzioterapeutem nebo hipoterapeutem a canisterapeutem
ze strany soukromých osob či organizací, se kterými školy spolupracují. V tomto
případě se jedná o 2/3 škol.
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O možných, nových využitelných terapiích a metodách v oblasti smyslové
výchovy se učitelé rehabilitačních tříd dozvídají především prostřednictvím kurzů
dalšího vzdělávání (15) a dále pak prostřednictvím četby odborných časopisů,
doporučení od pedagogů jiných škol či pracovníků poradenských center. Velká část
učitelů hledá inspiraci (informace) i na internetu.

Pomůcky, kterých učitelé rehabilitačních tříd v rámci smyslové výchovy
nejvíce využívají jsou zpravidla vyrobeny svépomocí nebo zakoupeny od
specializovaných firem. V některých školách jsou více využívány právě pomůcky
vyrobené svépomocí, v jiných naopak. Mezi další, poměrně častou, možnost
získávání pomůcek pro smyslovou výchovu je nákup pomůcek, hraček v běžných
obchodech, které se případně upravují dle specifických potřeb žáků. Téměř všichni
učitelé rehabilitačních tříd se se mnou, prostřednictvím dotazníku, podělili
dohromady o více než 15 různých pomůcek, které se jim při práci s žáky osvědčují.
Některé z těchto pomůcek, vyrobené svépomocí, uvádím v kapitole 10.1 Pomůcky
pro rozvoj smyslového vnímání vyrobené svépomocí.

Při vzdělávání žáků s mentálním postižením je spolupráce školy, učitelů
s rodiči žáků velmi důležitá. O to důležitější je tato spolupráce při vzdělávání žáků
s těžkým a hlubokým mentálním postižením, tedy žáků rehabilitačních tříd. Přesto
pouhá třetina škol uvedla vzájemnou spolupráci jako velmi dobrou. Jako dobrou
a průměrnou vzájemnou spolupráci uvádí necelá třetina škol.
Učitelé rehabilitačních tříd s rodiči žáků spolupracují zejména prostřednictvím
konzultací, při sestavování individuálního vzdělávacího plánu. Téměř všichni učitelé
rehabilitačních tříd též uvedli, že zapůjčují některé školní smyslové pomůcky žákům,
rodičům domů. Nezanedbatelný podíl tvoří i domluva s rodiči o vhodném
komunikačním systému s žákem a zaškolení rodičů (použití některých prvků terapie,
postupů práce).

Více podrobností o výsledcích dotazníkového šetření viz příloha č. 3
(vyhodnocení dotazníkového šetření) a příloha č. 4 (grafické znázornění jednotlivých
šetření)
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8.3

Závěr z dotazníkového šetření
Mým cílem v této kapitole diplomové práce bylo poskytnout co nejpřesnější

informace zejména o terapiích, metodách a postupech práce, které jsou v rámci
smyslové výchovy v rehabilitačních třídách ZŠ speciálními nabízeny, které z těchto
terapií, metod či postupů jsou ve výuce nejčastěji využívány, a které se učitelům
nejvíce osvědčují. Přestože jsem obeslala 60 ZŠ speciálních s rehabilitačními třídami,
odpovědělo mi pouze 15 oslovených škol, což je jen 25% ze všech dotázaných, což
dle mého názoru není dostatečně reprezentativní vzorek. Z tohoto důvodu, dle mého
názoru, nemusí být výše uvedené vyhodnocení dotazníkového šetření plně
odpovídající realitě všech nebo alespoň většiny rehabilitačních tříd ZŠ speciální.
Myslím, že tato poměrně malá spolupráce ZŠ speciálních (učitelů
rehabilitačních tříd) může být způsobena uzavřeností některých škol vůči
prováděným šetřením ze strany studentů, ale třeba i uzavřeností vůči ostatním
školám. Tato nízká návratnost však může být způsobena i nezájmem o dané šetření
(i přesto, že šetření bylo anonymní a že jsem školám nabídla zpětné zaslání informací
získaných právě prostřednictvím tohoto šetření) či velkou časovou zaneprázdněností
učitelů rehabilitačních tříd.

9.

Další možnosti metod a terapií užívaných v rehabilitačních
třídách
V rehabilitačních třídách po celé republice je v oblasti smyslové výchovy již

užívána celá řada více či méně známých metod a terapií. Známější metody či terapie
jsou užívány téměř ve všech rehabilitačních třídách, ty méně známé jen v několika.
Díky spolupráci některých učitelů rehabilitačních tříd jsem se mohla seznámit
s několika méně známými terapiemi, jež uvádím v této kapitole. Jedná se o:
- Trampolining a tramporelaxece,
- Cvičení podle Veroniky Sherborne,
- Cvičení na gymnastických míčích a válcích,
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- Solná terapie,
- Aura-Soma.

9.1

Trampolining a tramporelaxace
Trampolining je moderní terapeutický přístup využívaný u žáků s poruchami

učení a chování, ale též u žáků s tělesným a mentálním postižením. Trampolining
všeobecně napomáhá především v získávání nových pohybových dovedností,
schopností a kompetencí prostřednictvím velké trampolíny. Při cvičení na trampolíně
též dochází ke zlepšení kardiovaskulární činnosti a výraznému okysličování mozku.
Dále pak k rozvoji nervosvalové koordinace, senzomotorických dovedností,
prostorové orientace, rytmizace a k rozvoji sociálního vnímání a prožívání. Nemalý
vliv má trampolining též na zlepšení vnímání vlastní tělesnosti, tělového schématu
a na zmírňování stresu žáka. Zároveň může být zdrojem žádoucí pohybové činnosti
žáků, kteří se nechtějí nebo nemohou z nějakého důvodu příliš pohybovat.
Trampolining je postaven na principu fyziologie a biomechanice pohybů při
pobytu žáka na trampolíně. Důležitou roli zde však hraje i individuální přístup, ve
kterém se přihlíží na věk a individuální zvláštnosti a možnosti daného žáka, ale i na
jeho stávající pohybové zkušenosti a druh a rozsah jeho postižení. Při trampoliningu
na žáka vždy dohlíží, popřípadě mu napomáhá alespoň jedna dospělá osoba
(speciální pedagog, terapeut). (http://www.rodina.cz/clanek4284.htm)
Náměty činností z praxe:
-

pohupování v sedě ve středu trampolíny (samostatně x s dopomocí druhé
osoby /sedí za žákem/)

-

pohupování v kleče ve středu trampolíny (samostatně x s dopomocí druhé
osoby /klečí za žákem/)

-

pohupování ve stoje ve středu trampolíny (samostatně x s dopomocí druhé
osoby /stojí za žákem a napomáhá mu ve stoji, popřípadě stojí před žákem
a přidržuje ho za ruce či předloktí/) → z pohupování lze zvolna přejít na
skákání
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-

„válení sudů“ z jedné části trampolíny na druhou

-

lezení po čtyřech po obvodu trampolíny (v bezpečné vzdálenosti od kraje)

-

chůze po obvodu trampolíny (v bezpečné vzdálenosti od kraje); lze využít
různé druhy chůze (běžná, s drobnými krůčky, s dlouhými kroky, se
zdviháním kolen, s dupáním,...)

-

lehký běh po obvodu trampolíny (v bezpečné vzdálenosti od kraje)

Jednotlivé pohybové aktivity či rytmická cvičení na trampolíně je vhodné
doplnit rytmickým odříkáváním či zpěvem jednoduchých dětských básniček
a písniček. Spojením těchto pohybových a rytmických cvičení na trampolíně spolu
s rytmizací může docházet též k rozvoji psychických, rozumových i řečových funkcí.
Žák se pak také zpravidla cítí bezpečněji, uvolněněji a příjemněji.

Tramporelaxace, tedy relaxace prostřednictvím velké trampolíny, je u žáků
s těžkým či hlubokým mentálním postižením využívána jako jedna z možností
celkové relaxace - fyzické i psychické. Prostřednictvím pohupující se plachty
trampolíny je též možné navodit u těchto žáků pocit, který je velmi blízký prožitkům
z období nitroděložního vývoje, což má významný antistresový uklidňující účinek,
obzvláště u žáků s těžkým a hlubokým mentálním postižením. Prostřednictvím
tramporelaxace lze též poměrně dobře odstraňovat napětí a křečovistost některých
svalových skupin žáka.
V průběhu tramporelaxace žák zpravidla leží na zádech nebo boku, popřípadě
sedí opřen o sedícího pedagoga. Žáka můžeme nechat ležet „volně“ nebo je možné
ho napolohovat pomocí rehabilitačních hadů. Jednotlivé relaxační aktivity je též
možné doplnit lehkým odříkáváním básniček či zpíváním písniček, nebo poslechem
relaxační hudby.
Náměty činností z praxe:
-

žák leží (na zádech či na boku) a učitel stojí obkročmo nad žákem a lehce
pohupuje trampolínou
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-

žák leží (na zádech či na boku) a učitel chodí po obvodu trampolíny (lze
využít různých druhů chůze)

-

žák sedí opřen zády o pedagoga, který mu napomáhá je stabilnějšímu sedu
a zároveň rozpohybovává plachtu trampolíny

-

napolohovanému žáku je dán prostor pro vnímání vlastního pohybu na
trampolíně

9.2

Cvičení podle Veroniky Sherborne
Veronika Sherborne, speciální pedagožka a fyzioterapeutka, vytvořila systém

aktivit, které stimulují vývoj dítěte a to nejen po stránce pohybové, ale také
emocionální, smyslové a rozumové. Tato pohybová stimulační metoda dle
V. Sherborne může být využívána u všech dětí, ale velký význam má v oblasti péče
o děti, žáky s disharmonickým a opožděným vývojem, tedy u žáků s omezenou
pohyblivostí, s tělesným či mentálním postižením, dále u žáků s poruchami chování,
u žáků s výraznými emočními poruchami a u žáků s poruchami autistického spektra.
Cílem této pohybově stimulační metody je navození a zlepšení vnímání
vlastního těla, zlepšení orientace v prostoru a rozvoj pohybových dovedností,
vědomostí a poznatků o vlastním těle. Dále může prostřednictví pohybů, doteků
a jiných forem tělesné aktivity docházet k podněcování rozvoje citových sociálních
vztahů žáka. k lidem v jeho nejbližším okolí.
Tato pohybová stimulační metoda je založena na jednoduchém cvičení, které
není fyzicky a ani časově náročné. Jedná se o cviky a pohybové činností, které dítě
zpravidla dobře zná a běžně je samo nebo s doprovodem druhé osoby provádí, ale
doposud neporozumělo smyslu prováděného pohybu. V případě, že začínáme tuto
metodu aplikovat, nejprve žák pracuje jen s jedním dospělým. Následně spolupracuje
v malé skupince a později, pokud je to možné, pracuje ve větší skupince žáků.
V průběhu jednotlivých cvičení se snažíme, aby žák mohl poznávat svou sílu
a zároveň se učí spolupráci a sdílení.
Při cvičení dle V. Sherborne se držíme několika zásad. V průběhu cvičení je
nutné střídání pasivních a aktivních rolí. V průběhu cvičení je důležité sledovat, zda
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nejsou žáci unavení a zda je možné ve cvičení pokračovat. Zhruba po 2 - 3 cvičeních
zařazujeme relaxaci na dece, žíněnce či relaxačním vaku, přičemž se terapeut dotýká
hlavy a těla žáka a informuje ho o tom, jaké cviky budou následovat. Po celou dobu
cvičení se snažíme podporovat kreativitu jednotlivých žáků a akceptujeme jejich
případné nápady a modifikace cviků. Přestože se v průběhu cvičení nedoporučuje
využívat reprodukovanou hudbu, jelikož by měl každý z žáků cvičit ve svém
vlastním rytmu, u žáků s mentálním postižením se naopak osvědčuje. V závěru
cvičení zařazujeme zpívání (melodie jsou na uklidnění), při kterém žáka držíme za
ruce či v náručí a přičemž se snažíme zapojit do zpěvu i co nejvíce ostatních žáků. Po
celý rok by měl žák mít na cvičení svého stálého partnera - učitele, terapeuta,
asistenta, rodiče či jiného žáka. Učitel či terapeut by měl mít „hodinu“ vždy
připravenou i přesto, že se přípravy nelze vždy striktně držet a většinou je pak nutno
improvizovat. (Vocilka, 1994, s. 36)
Nejoptimálnější je, pokud jsou tato cvičení či jiné aktivity zařazovány
pravidelně a dlouhodobě, a to nejen v rámci výuky ve škole (v rehabilitační třídě),
ale i v domácím prostředí žáka (žáka pracuje s jedním z rodičů či několika rodinnými
příslušníky). Cvičení by tedy měla probíhat alespoň 1–2x týdně po dobu 20–30 minut
u mladších žáku a až 60 minut u starších žáků, přičemž jednotlivé cviky a aktivity
zařazujeme postupně (tzn., že nezačínáme v plném časovém rozsahu). U mladších
žáků a u žáků s těžkým a ž hlubokým mentálním postižením můžeme vynechat cviky
„proti“ a „spolu“. ( Kurková, 2006)
Náměty činností z praxe:
1. zahájení
- přivítání všech žáků a představení jménem
- „Jak se jmenuješ? My se na to ptáme.“ „Jmenuji se.......“ „Jmenuje se.......,
mi mu zatleskáme.“
- potkávání se - žáci se pohybují po třídě, když se potkají, představí se, podají si
ruce a pohladí
- houpání v závěsné síti či vaku (za účasti alespoň dvou terapeutů, doporučuje
se zapojení žáků, pokud je to možné)
- uvědomování si vlastního těla dotýkáním
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- „Já jsem malý človíček. Táty, mámy mazlíček. Co já všechno dokážu? To
vám tady ukážu. Tady hlavu mám, to vám povídám.“ /sáhne si při tom na
hlavu/ „Tady hlavu má, to nám povídá. /opakují všichni žáci
i s pohybem/...; u žáků rehabilitačních tříd s různou mírou dopomoci

2. cviky „pro“ a „s“
Cvičí spolu žák a dospělý, přičemž dospělý je aktivní („silný“) a žák pasivní
(„slabý“). Cílem cvičení je, aby žák získal pocit bezpečí, dle svých možností
komunikoval s dospělým a byl motivován pro spolupráci.
- dítě sedí na klíně dospělého, který ho houpá a hladí
- vláček - dospělý, popřípadě dospělý s žákem hraje lokomotivu a hledá
ztracené vagónky (ostatní žáky), které za sebe postupně napojuje
- „Jede, jede vláček, jede, jede vlak! Rychle milé děti, rychle nasedat!
Pojedeme k babičce, strýčkovi i tetičce, Praha, Brno stát. Rychle
nasedat!...“ Pan průvodčí následně počítá vagónky: „první vagón, druhý,
třetí, zapojte se milé děti...“
- letadlo - dospělý, popřípadě dva dospělí, nadnáší dítě jako „letadlo“ (2x
zhoupnutí a na závěr vysoké zvednutí
- jízda tunelem - skupina žáků, případně i dospělých, dělá tunel (stojí na čtyřech)
a druhá část žáků vzniklým tunelem prolézá (imobilního žáka, ležícího na
zádech na pevné dece, tunelem protáhnou dospělí)
- „Tů tů tů, auto už je tu. Pojeď mámo, pojeď s námi, za chvíli jsme za
horami. Tů tů tů, auto už je tu.“
- slon - tři dospělí klečí vedle sebe na čtyřech; žáka ležícího na zádech na pevné
dece přeneseme na záda klečících dospělých, kteří se sním následně pohupují
ze strany na stranu
- „To je on, malý slon, co se učí na trombón (2x) Zahraje když dáš bonbón,
to je on, malý slon, co se učí na trombón“
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3. cviky proti
Cvičení zařazujeme až po několika lehčích cvičeních, kdy již dítě získalo důvěru
v dospělého a při cvičení ve skupině se cítí dobře. Při cvičení je aktivní jak dospělý
tak žák. Cviky mají napomoci navodit pocit síly, aktivity a pocit bezpečí a provokují
žáka , aby ze sebe vydal co nejvíce energie, bojoval a „pral se“, nesmí však přejít do
agresivity. Žáka přitom necháváme snadno vyhrát. Cvičení však nesmí přejít
v soutěžení, naopak by mělo podporovat přátelské vztahy a spolupráci.
- kláda - jeden z žáků leží na zemi a představuje kládu; ostatní žáci se ho snaží
odkutálet
- přetlačování - žáci, popřípadě žák a dospělý, se přetlačují zády k sobě (v sedě,
ve stoje)
- přetahování - žáci, popřípadě žák a dospělý, sedící na zemi se navzájem
přetahují
- „přilepený“ - žák leží na zemi a představuje si, že je k ní přilepený; ostatní
žáci se ho snaží společně nadzdvihnout
- kyvadlo - žák představující kyvadlo stojí mezi dvěma dospělými, kteří s ním
kývají; v případě, že je to možné, jednoho z dospělých může nahradit jiný žák

4. cviky spolu
Cvičení v tomto případě probíhá jako vzájemná spolupráce ve skupině žáků.
Všichni žáci jsou v tomto případě aktivní („silní“).
- balíček I - dospělí sedí na zemi a má ruce spojené na nohou; žáci se ho snaží
společnými silami rozbalit
- balíček II - žáci sedí, případně stojí, blízko sebe a vzájemně se drží; učitel se je
následně pokouší oddělit

5. možnosti motivované relaxace
Jak jsem se již jednou zmínila, po každých 2 až 3 cvičeních následuje krátká
relaxace a po skončení cvičební „hodiny“ následuje relaxace delší. V tomto případě
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je nutné brát v potaz, že relaxace pro žáky nemusí být snadná, i přes vhodnou
motivaci, a že se ji musí učit.
- poslech relaxační hudby (moře, berliny, les,...), přičemž žáci leží na vodním
lůžku či relaxačních vacích
- „malování“ na záda - žáci leží, případně pohodlně sedí, a dospělí jim malují
prstem obrázky na záda; lze dobře motivovat básničkami či říkadly.
- roční období - žákům postupně na těla imitujeme změny počasí, které
s v průběhu roku střídají
- jaro - prší = napodobujeme padající kapky prostřednictvím jemného
poklepávání prsty po těle žáka (lze zpívat Prší, prší)
- léto - sluníčko = nejprve si třením dlaněmi o sebe ohřejeme ruce, které
následně přikládáme žákovi na tváře a ruce,... (lze zpívat Sluníčko,
sluníčko)
- podzim - vítr = foukáme, popřípadě jiným způsobem děláme průvan, které
směřujeme především na tváře a ruce žáka
- zima - mráz = žákovi založíme ruce tak, jako kdyby mu byla zima
a prostřednictvím třesení s žákem imitujeme pocit chladu (lze zpívat Sněží,
sněží) (Kurková, 2006; Vocilka, 1994)

9.3

Cvičení na gymnastických míčích a válcích
Cvičení na gymnastických míčích či válcích představuje vhodnou formu

pohybové aktivity i pro žáky s těžkým a hlubokým mentálním postižením, která je
postavena na možnosti prožitku z pohybu na velkém barevném míči či válci.
Gymnastické míče či válce hravou formou napomáhají k rozvoji motoriky, ale
i smyslového a rozumového vnímání žáka prostřednictvím svého tvaru, velikosti,
barevnosti, pružnosti a hladkosti. Míče prostřednictvím rozvoje senzomotorické
stimulace přispívají k celkovému rozvoji osobnosti žáka.
Cviční na gymnastických míčích je zaměřeno především na rozvoj motoriky pohybovou koordinaci, nácvik správného sedu, na posílení i uvolnění jednotlivých
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svalových skupin. Prostřednictvím rozvoje hrubé motoriky a uvolnění horní části těla
následně dochází i ke zlepšení v oblasti jemné motoriky (pohyby ruky a úchopy), což
má pozitivní dopad i na oblast sebeobslužných úkonů, především na oblékání,
hygienu (mytí rukou, čištění zubů, toaletu,...). Dále dochází ke zlepšení v oblasti
vizuomotoriky. Žáci pak lépe vnímají prostor kolem sebe, fixují zrak na pracovní
desku, rychleji si osvojují chápání prostorových pojmů (před, za, pod, nad, vedle).
Cvičení na těchto míčích též přispívá ke zlepšením v oblasti pozornosti, paměti,
myšlení a řeči.
S žákem vždy cvičíme individuálně a vycházíme z jeho aktuálních fyzických
dovedností a mentálních schopností. Cvičení by mělo probíhat hravou formou a žáka
bychom měli ke cvičení lákat, motivovat, ale nikdy ne nutit. Vhodnou motivací jsou
říkadla či písničky, kterými jednotlivá cvičení doplňujeme a sladká odměna na závěr
(kulička Nesquicka, Lipo,...). Cvičení by žáka mělo bavit, vytvářet radostnou náladu,
pohodu a mělo by přinášet uvolnění. Cvičení by mělo být pravidelné (podpora tvorby
paměťových stop, které jsou předpokladem pro vznik pohybového návyku), přičemž
každý cvik opakujeme 2 – 4x. Nikdy necvičíme do únavy. Vždy cvičíme
v dostatečně velké, vyvětrané místnosti s protiskluzovou podlahou, v lehkém
bavlněném oblečení a naboso.
Na začátku cvičení necháme žáka s míčem volně manipulovat, hrát si sním,
zkoušet co dovede. Vlastní cvičení začínáme sedem na míči (žák sedí na středu míče
optimální velikosti, tj. výška žáka mínus 100 cm, celá chodidla spočívají na podložce
a stehna s koleny svírají úhel o něco větší než 90°), přičemž se žák houpe vpřed
a vzad. Rytmus a tempo houpání volíme individuálně dle žáka. Individuální je též
asistence či dopomoc druhé osoby při jednotlivých cvičeních. Při složitějších
cvičeních či pokud to situace vyžaduje zapojujeme i dvě dospělé osoby. K dalšímu
cviku (pohybu) přecházíme vždy v momentě, kdy žák zvládne cvik stávající.
Nacvičování jednotlivých cviků trvá různě dlouhou dobu, občas i několik měsíců.
(Kobzová, 2002; Pechová, 2000)
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Náměty cvičení z praxe:
1. cvičení na gymnastickém míči či válci v leže
- leh na břiše na válec podélně - žáka ležícího na válci držíme za pánev
a provádíme pohyb do stran
- leh na břiše na válec příčně - žáka ležícího na válci držíme za pánev
a provádíme pohyb vpřed a vzad, přičemž se žák střídavě dotýká podložky
rukama a nohama
- válení na dvou válcích - žáka ležícího na břiše (popřípadě na zádech nebo na
boku) na válcích (příčně) přidržují dva dospělí za pánev a pod pažemi
a provádějí pohyb vpřed a vzad na dvou, později třeba i na třech válcích
- „letadlo“ - žák leží na břiše na válci, opírá se koleny nebo chodidly
o podložku a rozpaží horní končetiny
 tato cvičení je zpravidla pro žáky o něco snazší, lze ho provádět i na
gymnastickém míči
2. cvičení na gymnastickém míči či válci v sedě
- kroužení pánví - žák sedící na míči krouží pánví na jednu a následně na druhou
stranu
- „chůze“ - žák sedící na míči se snaží nadzdvihnout jednu a následně druhou
nohu a zároveň udržet stabilitu sedu
- pohupovaní na míči
- se současným lehkým pohybem vpřed a vzad nebo do stran
- se současným pohybem paží do rozpažení nebo vzpažení (trhání jablíček)
- pohupování na míči ve dvojici spolu s dospělým - žák i dospělý sedí na míči
čelem k sobě; žák se přidržuje dospělého za nad koleny a dospělý má
položené ruce na ramenech žáka a střídavě se pohupují (nahoru, dolů)
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3. cvičení v leže na podložce
- „kopaná“ - žák leží na zádech s nohama položenýma na míči a střídavě do
něho kope patami (dle vlastního rytmu, do rytmu říkanky či písničky)
- „volant“ - žák ležící na zádech drží mezi nohama míč a snaží se ho kolébat ze
strana na stranu, přičemž se dotýká vždy jednou nohou podložky
- zvedání pánve - žák leží na zádech s nohama opřenýma o míč a snaží se
nadzdvihnout pánev; ze začátku stačí nadlehčit
- kutálení - žák leží na zádech s nohama opřenýma o míč a snaží se ho kutálet
směrem k a od pánve
4. relaxace
- „hadrový panáček“
- žák sedí na míči, uvolní celé tělo (svěsí paže, hlavu,...) a velmi lehce se
pohupuje
- žák leží na zádech na zemi a uvolní celé tělo; dospělý klečí u žáka a lehce se
dotýká jeho tváře, paží a nohou nebo může lehce zvedat jednotlivé končetiny,
které volně padnou zpět k zemi
- válcování - žák leží na zemi (na břiše či zádech) a dospělý mu zlehka přejíždí
válcem nebo míčem po těle, v případě míče lze využít krouživých pohybů
- „zajíček“ - žák klečí se sedem na patách, horní končetiny má volně ložené
podél těla a čelo opřené o podložku a odpočívá; lze vhodně spojit s hrou
Zajíček v své jamce (žák z pozice vyskočí a následně může dostat odměnu)
 další možné cviky lze nalézt např. v publikacích Filipové (My rádi cvičíme),
Kobzové (Míč je tu pro nás i my ho máme rádi) nebo Pechové (Cvičení pro
zdraví s balančními míči a dalšími pomůckami)
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9.4

Solná terapie
Solná terapie je alternativní metoda, která je založena na vdechování solemi

nasyceného vzduchu, přičemž využívá přírodních léčivých vlastností mořské soli.
Mořská sůl obsahuje velké množství kladně i záporně nabitých částic, které mají
pozitivní vliv na mentální i fyzické zdraví člověka, zvyšují jeho duševní i fyzické
schopnosti a mají specifické léčebné účinky. K aplikaci solné terapie se kromě
přírodních solných jeskyní se v poslední době stále častěji využívají i solné jeskyně
umělé.
Umělé solné jeskyně jsou vystavovány z různých typů soli, které pochází
převážně z oblasti Pákistánu, Ploska a Mrtvého moře. Každá sůl je pak
charakteristická místem, ze kterého byla získána, ale především svým složením,
jelikož kromě chloridu sodného obsahuje i další minerály a stopové prvky (jód, brom,
draslík, vápník, sodík, magnézium, železo,...), prostřednictvím kterých může sůl
získávat různé barvy, od bílé, červené, přes zelenou, modrou až k černé. Minerály
a stopové prvky obsažené v těchto solích mají i své specifické léčebné účinky.
K výstavbě jedné solné jeskyně je potřeba až několik tun soli. Některé solné jeskyně
dávají přednost technice lisované soli, některé dávají naopak přednost kamenné soli
z hlubinných dolů, ale zpravidla se využívá kombinací obou. (http://www.solnejeskyne.eu/solne-jeskyne-terapie.html)

Solné jeskyně bývají vybaveny relaxačními lehátky s dekami pro případ,
kdyby byla někomu zima. Dále v nich mohou být solná pískoviště pro děti, vodní
jezírka či říčky (solanky, tj. jódo-bromová voda). Součástí terapie v solné jeskyni
bývá i tzv. chronoterapie (světelná terapie), která se vyznačuje pozitivním vlivem na
celkovou kondici. Teplé odstíny tělo povzbuzují a naplňují novou energií, studené
pak uklidňují smysly a zlepšují náladu. Terapii v solné jeskyni též doplňuje vhodně
zvolená relaxační hudba, která uklidňuje a umocňuje příjemnou atmosféru. Děti
mohou poslouchat i pohádku. Prostředí těchto jeskyní bývá izolováno od venkovní
vlhkosti, čímž vzniká hypoalergické prostředí bez bakterií. Teplota v solných
jeskyních se pohybuje zpravidla kolem 22°C. Ukázka solných jeskyní viz příloha č. 5
(fotografie z www.google.cz, viz solné jeskyně).
Jedna návštěva v solné jeskyni trvá 45 minut, přičemž se doporučuje
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absolvovat 10 - 15 návštěv v rozmezí 2 - 3 týdnů. Bylo prokázáno, že jeden pobyt
v solné jeskyni nahrazuje zhruba 2 - 3 dny u moře. Pobyt v solné jeskyni není věkově
omezen (u dětí mladších 2 let je vhodné návštěvu prokonzultovat s lékařem) a je
vhodný i pro těhotné ženy. Obecně se doporučuje volnější, pohodlné oblečení
s dlouhým rukávem, děti, popřípadě žáky, je vhodné převléknout do domácího
oblečení, aby si mohly volně hrát na solném pískovišti. (http://www.solnajeskynebrno.cz/nase-solna-jeskyne.html)

Vliv solné terapie na žáka s těžkým až hlubokým mentálním
Všeobecně je prokázáno, že pobyty v solné jeskyni zklidňuje nemoci horních
a dolních cest dýchacích a astma; kožní onemocnění a ekzémy; chronickou rýmu,
zánětlivá onemocnění krku a nosohltanu, angínu, chřipku; alergie; posiluje buněčnou
imunitu a prokrvování orgánů. Dále zklidňuje neurózy, fobie, psychosomatické
potíže a psychický stres, ale i vyčerpanost a deprese. Napomáhá snižovat krevní tlak
a zlepšovat krevní oběh, také zklidňuje nemoci trávicího traktu, zlepšuje látkovou
výměnu a napomáhá spalovat tuky. Návštěvy solné jeskyně jsou též vhodné jako
prevence

proti

onemocnění.

(http://www.solnajeskyne-brno.cz/nase-solna-

jeskyne.html)

U žáků rehabilitačních tříd lze solnou jeskyni vhodně využít jako jednu
z alternativ psychorelaxační místnosti jen s tou výjimkou, že v solné jeskyni není
žáka sám, ale spolu se spolužáky ze třídy a pedagogickým doprovodem. Vhodnými
doplňky psychorelaxační místnosti ve škole pak mohou být i různé solné lampy,
které pak do těchto místností přinášejí prvky solné a světelné terapie. O své
zkušenosti z návštěv rehabilitační třídy v solné jeskyni a primárního vlivu na žáky se
se mnou podělila paní učitelka z Brna.
Paní učitelka před návštěvou žáky seznámila s tím, jak to v solné jeskyni
vypadá, co tam mohou dělat, jak tam budou dlouho a solnou jeskyni jim vhodně
přirovnala k psychorelaxační místnosti, kterou znají ze školy. Ani při první návštěvě
jeskyně se neobjevily žádné problémy (např. žákům se v jeskyni nelíbilo, chtěli by
odejít, žáci byli nervózní či neklidní,...), ale spíše naopak, žáky nové prostředí
zaujalo. Většina žáků využila relaxační lehátka k odpočinku, ostatní si hráli se solí
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jako na pískovišti (k dispozici dostali kyblíčky, lopatky, kostky, auta,...). Klidná
atmosféra v jeskyni napomáhá aktivní a neklidné žáky zklidnit a naopak uzavření
žáci se více otevírají svému okolí a jsou aktivnější v navazování kontaktů se
spolužáky a pedagogy. Někteří žáci vyžadují tělesný kontakt, mazlení či hlazení po
vlasech, rukou a obličeji. Po odchodu ze solní jeskyně jsou všichni žáci výborně
naladěni, usměvaví a uvolnění. Otázky k návštěvě solné jeskyně v rámci smyslové
výchovy a plná odpověď paní učitelky viz příloha č. 6.

9.5

Aura-Soma
Působení barev je jedním z nejstarších způsobů léčby. Vědci je po dlouhá

staletí uznáván vliv barevných složek světla na tělesné, mentální i duševní zdraví. Již
ve starověku se využívali různě barevné místností k léčbě různých nemocí či barevné
náplasti k hojení ran. Růně barevné místnosti se v nemocnicích, dětských domovech
či některých školách hojně využívají i dnes. (Wallová 1991)
Aura-Soma je poměrně nová celostní terapie, která využívá kombinaci
působení drahých kamenů, minerálů, energií rostlin a barevné terapie. Tato terapie je
v současné době využívána ve více než 40 zemích světa. V České republice ještě
příliš známá není, ale například ve Velké Británii je využívána běžně. Terapeutický
systém Aura-Soma vytvořila Vicky Wallová, která již od dětství měla schopnost
vidět lidskou auru. Když pak náhle oslepla, tato schopnost se jí ještě prohloubila.
Svou první sérii barevných lahviček, tehdy zvanou jako „Balance“ vytvořila již jako
nevidomá. Původně se jednalo o aromatické oleje, které sama ráda užívala. Až
později se ukázalo, že tyto krystalické čiré oleje, rostlinné extrakty a esence mají své
léčivé účinky, které napravují lidskou auru a navozují rovnováhu. Aura-Soma
pracuje především s příčinami a souvislostmi nemocí, které se projevují na našem
těle, ale mohou ovlivňovat i naše emoce, vlastnosti a chování. Napomáhá tedy
harmonizovat duchovní, emocionální, mentální a fyzické roviny naší bytosti.
nerovnováhy se pak mohou projevovat jako rozčílení, agresivita nebo že se necháme
lehce vyvést z míry.
Základem systému Aura-Soma je sada dvoubarevných lahviček - Equilibrum
(česky rovnováha), které jsou složeny ze dvou částí, oleje nahoře a vody dole,

- 72 -

v poměru 1:1. Olejová i vodová část v sobě obsahuje výtažky z rostlin, energie
drahokamů, minerálů a barev. Promísením olejové a vodové části vzniká emulze,
kterou lze využívat k nanášení přímo na tělo. Aura-Soma dále využívá tzv.
Pomanderů, barevných a voňavých energetických esencí, které obsahují v různém
poměru výtažek ze 49 bylin a tzv. Kvintesence, jemné energetické substance. Ukázka
produktů Aura-Soma viz příloha č. 8. (Wallová, 1991; http://www.aurasoma.cz/aurasoma.php)

Konzultace v Aura-Soma
Na začátku aplikace systému Aura-Soma je vždy konzultace s vyškoleným
konzultantem. Na začátku této konzultace si žák vybere z nabídky 4 lahvičky Equilibra, které ho nějakým způsobem upoutají. Z praxe je ověřeno, že i žák
s těžkým mentálním či kombinovaným postižením je schopen si tyto lahvičky vybrat
sám. V tomto případě se často využívají tzv. záchranné sady, ve kterých jsou
lahvičky z plastu.
Na základě barevného výběru lahviček je konzultant schopen vyložit dlouhý
příběh, který o žákovi vybrané barevné lahvičky vyprávějí. Tento výklad vychází
především z barevných kombinací jednotlivých lahviček a pozic, které lahvičky
zaujímají. První lahvička představuje duši tak, jak je schopno ji vnímat současné
vědomí člověka. Ukazuje náš potenciál, životní cíl a lekci. Často vypovídá i o naší
minulosti. Druhá lahvička ukazuje problémy, které je nutno překonat. Třetí lahvička
označuje „tady a teď“. Čtvrtá lahvička pak ukazuje současnou situaci ve vztahu
k budoucnosti. Každá z barevných lahviček pak vypovídá o rovině spirituální,
mentální, emocionální a tělesné, přičemž čerpá z našeho vědomí (olejová část), ale
i našeho podvědomí (vodová část). (Wallová, 1991)
Jak jsem se již jednou zmínila, i žáci s těžkým mentálním postižením si
vybírají jednotlivé lahvičky sami. Následná konzultace je však přínosná především
pro jeho rodiče, jelikož může do určité míry suplovat komunikaci s jejich dítětem.
Barevné lahvičky totiž mnohdy vypoví i to, co nám žák z nějakého důvodu nechce
nebo nemůže sdělit. Vhodné je, pokud si i sám rodič vybere své 4 barevné lahvičky,
které se pak dávají do souvislosti s barevnými lahvičkami jejich dítěte. V tomto
případě se mohou odhalit i případné problémy ve vzájemných vztazích, jejichž
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odstranění má následně vliv na zlepšení emocí i chování žáka a uvolnění napětí
v rodině.
V závěru konzultace má žák možnost si vybrat jednu z barevných lahviček
(z výběru čtyř), která ho nejvíce upoutala, kterou by chtěl mít doma a případně s ní
s rodiči pracovat.
Tyto konzultace probíhají zhruba jen jednou za půl roku či jeden rok a to
v případě, že došlo k nějakým výrazným změnám nebo pokud se rodičům něco nezdá
a neví si s tím rady. (poznatky z praxe proškolené konzultantky Aura-Soma)

Použití barevných lahviček - Equilibrií
Aura-Soma působí na žáka nejen prostřednictvím své barevné kombinace,
kterou si žák sám vybral, ale zejména skrze své složení (výtažky z rostlin, a energie
drahokamů a minerálů) a své aromaterapeutické vlastnosti. Smísením obou částí
Equilibria, olejové a vodové, vznikne emulze, kterou lze natírat, jemně vmasírovávat
na některé části těla žáka. Nanášení této emulze by mělo být pravidelné, jednou
denně, přičemž záleží, jakou barvu tato emulze má, jelikož jsou barvy budící
a zklidňující. Kdy a na jaká místa je možné danou emulzi nanášet, vysvětlí rodičům
konzultant ještě při konzultaci. Esenci nanášíme vždy po dobu čtrnácti dní, po
kterých následuje třítýdenní pauza. Po pauze se k emulzi opět vracíme. Pokud dítě
emulzi odmítá, v žádném případě mu ji nenutíme. Některým dětem stačí, když
mohou mít barevnou lahvičku jen u sebe. V případě, že je to možné, nanáší si dítě
emulzi na tělo samo, a to pravou rukou. V případ, že emulzi nanáší druhá osoba,
používá ruku levou. U některých dětí s těžkým mentálním postižením se ukázalo, že
sami věděly, kam si mají danou emulzi nanášet. (poznatky z praxe proškolené
konzultantky Aura-Soma)

Vliv Aura-Soma na žáka s těžkým mentálním postižením
Aura-Soma má pozitivní vliv nejen na emoce a prožívání žáků, ale
napomáhá i ke snižování agresivity, hyperaktivity či napětí. Na začátku práce
s barevnou

lahvičkou

se

může

objevovat

zvýšená

plačtivost

(dochází

k celkovému uvolnění a očištění), ale v žádném případě by Aura-Soma neměla
ublížit.
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Vliv Aura-Soma dle matky sedmnáctiletého žáka s těžkým mentálním
postižením, u kterého aplikuje produkty barevné terapie od roku 1999: „Chlapec byl
velmi hyperaktivní a negativistický. Hračky a věci házel kolem sebe nebo je kousal.
V dopravních prostředcích býval velmi neklidný a na výzvy zpravidla nereagoval.
Nakupování v malých obchodech bylo prakticky nemožné. Postupem času se chlapec
zklidnil a v součastné době navštěvuje Základní školu speciální. S hračkami si hraje,
dobře reaguje na výzvy a je podrobvý. Cestování i nakupování se stalo jeho
oblíbenou činností.“

10. Pomůcky pro rozvoj smyslového vnímání
Práce s didaktickými pomůckami pro rozvoj smyslového vnímání jsou
neodmyslitelnou součástí výuky smyslové výchovy, ale i jiných předmětů
vyučovaných v rehabilitačních třídách. V rámci smyslové výchovy se využívají
především pomůcky, které jsou vyrobeny z různě barevných druhů různých materiálů.
Velmi často se využívají i různé přírodniny (kamínky, kaštany, skořápky,...). Vhodné
je, pokud jsou pomůcky navíc doplněny i zvukově. Využívané pomůcky by tedy
měly být multisenzoriální. Tyto pomůcky by dále měly splňovat hygienické předpisy
(z nezávadných materiálů, dobře omyvatelné či vypratelné) a být bezpečné (aby žáci
nemohli spolknout drobné části, pokud je pomůcky obsahují).
Smyslové pomůcky, které při práci s žákem využíváme by především měly
být pro žáka zajímavé, srozumitelné, dobře používatelné a především by ho měly
svou barvou, tvarem, materiálem a funkčností zaujmout natolik, že s ní budou
ochotni pracovat po delší čas a rádi. Myslím, že takováto pomůcka je výborně
vystižena na webových stránkách MŠ speciální, ZŠ speciální a praktické školy Elpis
v článku o výstavě „Pomůcka pomáhá“: „Dobrá pomůcka je dítěti hračkou. To platí,
samozřejmě, i naopak. Každá dobrá hračka by měla být zároveň pomůckou k jeho
rozvoji.“ (http://www.skolaelpis.cz/pomucka.htm)

V současné době je možné zakoupit nepřeberné množství různých
didaktických pomůcek či hraček od renomovaných firem, které lze využít při výuce
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smyslové výchovy. Vzhledem k finančním nárokům na jejich pořízení však není
zpravidla možné, aby se jimi školy, potažmo rehabilitační třídy mohly plně vybavit.
Z tohoto důvodu si mnoho speciálních pedagogů rehabilitačních tříd některé
pomůcky vymýšlí a vytváří svépomocí. Nejen, že tyto pomůcky napomáhají
k rozvoji žáka a jeho smyslů stejně dobře jako pomůcky zakoupené, ale navíc mohou
být vytvořeny s ohledem na specifické potřeby daného žáka či žáků.
V následují kapitole předkládám ukázku několika pomůcek vyrobených
svépomocí speciálními pedagogy rehabilitačních tříd a studenty speciální pedagogiky.
U každé z pomůcek je její vyobrazení, popis, zaměření a možnosti jejího využití.

Další pomůcky, které se učitelům rehabilitačních tříd při práci s žáky
v oblasti smyslové výchovy osvědčují, vyrobené svépomocí i zakoupené, viz příloha
na CD, které je součástí diplomové práce.
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10.1
1.

Pomůcky pro rozvoj smyslového vnímání vyrobené svépomocí
„Smyslový domeček“

-

popis: „smyslový domeček“ je vyroben z upravené části staré skříňky; stěny
„domečku“

jsou

pestrobarevně

vymalovány

a

polepeny

barevnými

samolepkami, proužky suchého zipu a částmi stavebnic, zrcadlovou fólií,
bublinkovou fólií a kousky koberce; z horní části „domečku“ vpředu jsou na
teplákové gumě zavěšeny předměty z různých hmatových materiálů, různě
ozvučeny, případně napuštěny vůní (inspirováno Little room od Lilli Nielsen)

-

zaměření na oblast: hmatové, zrakové, sluchové a případně i čichové
vnímání

-

možnosti využití:
- žáka uložíme horní částí trupu do „smyslového domečku“ (zpravidla na
záda, lze i na bok; lze spojit s polohováním), necháme ho, aby sám
„domeček“ prozkoumal a sám si vybral „předmět svého zájmu“
- někteří žáci „smyslový domeček“ sami vyhledávají a lehají si do něho
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2.

„Smyslové košíčky“

-

popis: 5 košíčků (na každý den v týdnu jeden); v každém košíčku je 1-2
předměty na rozvoj jednotlivých smyslů (některé předměty slouží ke
stimulaci více smyslů najednou); obsah košíčků se mění vždy po 4-6 týdnech
- hmat - předměty různých tvarů a materiálů; vibrující hračky,...
- sluch - různé ozvučné hračky ( plastové, plyšové); hudební nástroje,...
- zrak - různě barevné předměty a pohyblivé předměty, barevná světýlka,
barevné desky,...
- čich - vůně toaletních potřeb, koření, některé potraviny,...
- chuť - lízátko (každý žák má své), čokoládka, chipsy, kousek ovoce
čerstvého či sušeného, lentilka, ochucené cereálie (Nesquick,
Cheerios,..),...; spojeno s nácvikem plazení a pohybů jazyka
- cvičení dechu - bublifuk, foukání brčkem do vody, různé píšťalky,
trumpetky a frkačky, barevná peříčka, větrník,...

-

zaměření na oblast: rozvoj jednotlivých smyslů a cvičení dechu

-

možnosti využití: zařazuje se jako součást ranního kolečka (rituálu); Každý
den jsou žákovi nabízeny předměty pro rozvoj jednotlivých smyslů z košíčku
příslušného dne v týdnu. Ke stimulaci jednotlivých smyslů bychom každý
den v týdnu měli používat něco jiného.
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3.

„Hmatová zvířátka“

-

popis: zvířátka z tvrdého kartónu, jejíchž povrch je polepen materiály
různých druhů a barev - kůže, koženka, barevná peříčka, část kartáče na vlasy;
zhruba 20-25 cm velká

-

zaměření na oblast: hmatové a zrakové vnímání

-

možnosti využití:
- žáci poznávají jednotlivá zvířátka (popřípadě, „jak zvířátko dělá“ /př.
pejsek dělá haf, haf/ a zároveň hmatají jejich povrch;
- porovnávají jednotlivé povrchy (rozdíl hladký, jemný x drsný, pichlavý);
- ukazují popřípadě pojmenovávají jednotlivé části těla daného zvířátka
(Kde má pejsek ocásek?, Kde má kočička nohy?, Kde má kuřátko
zobáček?,...)

-

poznámky: dále by bylo možné vyrobit např. rybu (tělo by mohlo být
polepeno šupinami z kapra); vosu (tělíčko by mohlo být polepeno z daných
barev plyše, křidélka vyrobena z průhledné fólie a žihadlo z lehce zašpičatělé
špejle);...
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„Jeníček a Mařenka“

4.

-

popis: panáček a panenka z tvrdého kartonu polepené různě barevnými
a hmatově odlišnými textiliemi nalepené na bílé (kontrastní podložce); zhruba
30 cm velké

-

zaměření na oblast: hmatové a zrakové vnímání

-

možnosti využití: žáci rozeznávají postavičky (kluk x holka) a pojmenovávají
jednotlivé viditelné rozdíly (délka vlasů, druh oblečení); dále hmatají
a pojmenovávají jednotlivé druhy oblečení

-

poznámky: Myslím že by bylo pěkné, kdyby bylo vyrobeno několika
takovýchto panáčků jejichž oblečení by odpovídalo ročním obdobím
a „rozmarům“ počasí. Tito panáčci by se následně mohly dobře využít i při
povídání „Jaké je dnes venku počasí?“, které mnohdy bývá součástí ranního
rituálu. Žáci by mohli vybírat postavičku dle oblečení, které si vezmou
v daném počasí na sebe
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5.

„Hmatová knížka“

-

popis: knížka vytvořená z jednotlivých stránek z tvrdého kartonu; každá
stránka nabízí jinou hmatovou zkušenost, případně i pohybovou zkušenost;
nejoptimálnější je velikost o něco větší než je A4; další možné stránky knížky
viz příloha č. 9

-

zaměření na oblast: hmatové, zrakové a popřípadě i sluchové vnímání

-

možnosti využití:
- žáka necháme listovat hmatovou knihou nebo mu předkládáme její
jednotlivé listy; necháváme ho hmatat a poznávat jednotlivé listy;
a případně popisovat co cítí (s doprovodnými otázkami, např. Je to
hladké?, Škrábe to?,...)
- lze spojit s poznáváním barev, tvarů, povrchů různých materiálů,...
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6.

„Hmatová domina“

-

popis:
- dřevěné hmatové domino se čtverečky z různých materiálů (vlnitý a jemný
smirkový papír, bublinkový igelit, různé druhy textilií, linoleum, tenký
koberec, molitan, vatový polštářek,...); velikost zhruba 5 x 10 cm
- keramické hmatové dominové kostičky s geometrickými tvary; složitější
než předchozí (původně vytvořeno pro žáky s postižením zraku); velikost
zhruba 3 x 6 cm

-

zaměření na oblast: hmatové a zrakové vnímání

-

možnosti využití:
- hra domino s využitím hmatu s případnou zrakovou kontrolou
- hledání kostiček dle pokynu (př. Najdi, kde je takovýhle čtvereček. /žák si
čtvereček prohlídne + ohmatá a následně hledá kostičku, kde je daný
čtvereček/)
- třídění, rozpoznávání jemné x hrubé
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7.

„Mlsoun“

-

popis: hlava „Mlsouna“ je vyrobena z proříznutého tenisového míčku,
plastových oček a vlny (vlásky); dekorační kamínky popřípadě větší korálky
(různé velikosti a barvy)

-

zaměření na oblast: hmatové a zrakové vnímání; jemná motorika ruky
(hrubý a jemný úchop, posílení svalů ruky)

-

možnosti využití:
- žák uchopí „Mlsouna“ do ruky, přičemž se při zmáčknutí hlavičky ze stran
otevřou „Mlsounova“ ústa; žák následně vkládá dekorační kamínky či
korálky do „Mlsounových“ úst jako bonbónky
- vkládání kamínků či korálků může být nahodilé nebo dle pokynů (velký x
malý, dle barev, dle počtu (u některých žáků lze spojit s hodem kostkou) př. Dej „Mlsounovi“ zelený bonbónek.; Dej „Mlsounovi“ 2 malé
bonbónky.;... (!!! je důležité dbát na bezpečnost práce, aby nedošlo ke
spolknutí dekoračního kamínku či bonbónku !!! /případně lze využít různé
cereálie - kuličky Nesquick, kroužky Cheerios,... nebo drobné bonbónky Lipo, Lentilka, gumové (měkké) bonbóny/)
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8.

„Veselé housenky“

-

popis:

těla

housenek

jsou

ušita

z hladkého

materiálu,

odepínací

„křidélka“ (spojeny knoflíky; z housenky se stane motýl) z různých barev
manchesteru; uvnitř „křidélek“ jsou našity botičky a základní geometrické
tvary z flauše; ozdobný ocásek tvoří barevné šňůrky s navlečenými korálky;
očka mohou být tvořeny spojenými patenty; do těla housenky lze vložit
malou ozvučenou krabičku (př. plastový obal od Kinder vejce; s rolničku,
korálky,...) nebo voňavé bylinky

-

zaměření na oblast: hmatové a zrakové vnímání; případně i sluchové
a čichové vnímání

-

možnosti využití:
- pouhá manipulace s housenkou (housenkami) - hmatání povrchů tělíček,
poslech

zvuků

(2-3

housenky

s různými

zvukovým

výstupem);

přičichávání k housenkám,...
- rozepínání knoflíků (dle barev, př. rozevři modrá křidélka) a odepínání
patentů
- ozvučené housenky lze využít při hudební výchově, muzikoterapii,
k rytmizaci
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9.

„Geometrické tvary“

-

popis: barevné dřevěné geometrické tvary; velikost zhruba 10 cm

-

zaměření na oblast: hmatové a zrakové vnímání

-

možnosti využití:
- třídění geometrických tvarů dle barev
- třídění dle geometrických tvarů
} tvary lze dle daných kritérií řadit na lavici vedle sebe nebo vkládat do
připravených krabiček (lze napomoci vložením barevných papírů nebo
papírů s vyobrazením příslušných tvarů na dna krabiček)
- žák dostane tvar dané barvy a následně se snaží ve třídě (popřípadě
v krabici s různě barevnými předměty) nalézt předmět, který má stejnou
barvu jako tvar, který drží ruce; (lze též využít barevné karty /více barev/)
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„Barevná pěnová skládačka“

10.

-

popis: pěnová deska s vyřezanými otvory pro kolečko, čtverec, trojúhelník
a pětiúhelník /geometrické tvary/, oboustranná /povrch hladký a drsný,/
vložené tvary od největšího po nejmenší /do sebe/, barevně odlišené; velikost
tvarů je zhruba 10 - 15 cm; v tomto případě je pomůcka zakoupena, ale lze ji
i vyrobit z různě barevných pěnových desek (případně z karimatky)

-

zaměření na oblast: hmatové, zrakové a případně i sluchové vnímání

-

možnosti využití:
- vyndávání tvarů z otvorů podle velikostí a nasazování zpět
- řazení, třídění dle barev, povrchů, velikostí
- pojmy největší x nejmenší; menší než, větší než; rozlišování
geometrických tvarů
- lze též využít k navlékání na šňůrku, nasazování na tyčku (dle určitých
pokynů)
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11.

„Hrátky s tvary“

-

popis: sešit s barvenými geometrickými tvary vytvořenými barvami na sklo
uložené na igelitových fóliích a sešit s šablonami (seskupení geometrických
tvarů, obrázky složené z geometrických tvarů; obrysy, barevné tvary); tvary
se z fólie lehce odebírají a přikládají na fólie se šablonami; velikost tvarů je
zhruba od 5 do 10 cm

-

zaměření na oblast: především zrakové vnímání, dále pak i hmat

-

možnosti využití:
- skládání seskupení tvarů či obrázků na šablony, přičemž potřebné tvary
žáci čerpají z příslušné fólie s tvary, která odpovídá dané šabloně nebo je
jim nabídnuto více fólií s tvary
- skládání seskupení tvarů či obrázků na šablony dle barevné předlohy
- skládání seskupení tvarů či obrázků na šablony, dle pokynů (př.: jen zelené
tvary; kolečka - žlutá, trojúhelníky - modré, čtverce a obdélníky červené;... )
- řazení geometrických tvarů dle barev, tvarů, případně dle velikosti na
volnou, kontrastní fólii

-

poznámky: barevné tvary by mohly být zalaminátované, včetně šablon +
tvary se k šabloně připevňují prostřednictvím kousků suchého zipu; druhou
možností jsou tvary z tenké překližky, které se skládají na šablonu pod
průhlednou protiskluznou podložkou
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12.

„Hvězda“

-

popis: hvězda z dřevěné překližky zhruba 25 - 30 cm velká s vyříznutými
drážkami na dřevěné barevné kuličky (od každé barvy 4 - 6 kuliček; velké
zhruba 2 - 3 cm), barevné zalaminátované šablony

-

zaměření na oblast: zrakové a hmatové vnímání

-

možnosti využití:
- vkládání barevných kuliček do drážek dle barvy dle barvy předpřipravené
kuličky v drážce
- vkládání barevných kuliček do drážek dle barevné šablony, která leží nad
hvězdou
- vkládání barevných kuliček do drážek dle pokynů - jednodušší - př. do
téhle drážky dej jen červené kuličky, do téhle dej jen modré,... x
složitější - př. do téhle drážky dej červenou, modrou a černou kuličku,...
(vkládání bez zrakové kontroly)

-

poznámky: Pro zjednodušení lze vyrobit šablonu, která bude velikostně
odpovídat hvězdě a při vkládán bude vložená pod hvězdou. Žáci pak vkládají
barevné kuličky na místo, které odpovídá barvě kuličky
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„Dešťová hůl“

13.

-

popis: „dešťová hůl“ je vyrobena z kartónové ruličky od kuchyňských utěrek,
do které jsou, např. ve spirále nebo libovolně po celé ploše ruličky, napíchány
drobné hřebíčky, v ruličce je nasypán drobný materiál (krupice, rýže, čočka,
písek,...); konce a celá plocha ruličky jsou bezpečně zalepeny (aby nedošlo
k vysypání obsahu či uvolňování hřebíčků); povrch ruličky je polepen
různými hmatově a vizuálně zajímavými materiály - vlna, kůže, koženka,
různé látky, barevné pásky z hladkého či hrubého, vlnitého papíru,
bublinkový igelit,..., navíc může být ozdobena navlečenými korálky nebo
mušličkami

-

zaměření na oblast: hmatové, sluchové a zrakové vnímání

-

možnosti využití:
- pouhá manipulace s „ dešťovou holí“ - poslech jak se náplň prosívá mezi
hřebíčky (různé náplně ) + hmatání rozličných materiálů na povrchu hole
- využití „v hodině“ hudební výchovy nebo při muzikoterapii
- v lehce zatemněné místnosti hledání a fixování předmětu zrakem, případně za
pomocí sluchového vnímání

-

poznámky: Při dodržení bezpečnosti lze s některými žáky „dešťovou
hůl“ vyrobit v rámci pracovních činností. Neustálá kontrola a dopomoc ze
strany dospělého je nezbytná.
- 89 -

„Dózičky s vůněmi“

14.

-

popis: malé dózičky (např. „filmovky“) naplněné vatičkami, které jsou
napuštěny rozličnými vůněmi (koření, bylinek, toaletních potřeb, ovoce,...)

-

zaměření na oblast: čichové vnímání

-

možnosti využití:
- pouhá stimulace čichového vnímání
- čichání k dózičkám s vůněmi a rozlišování zda voní či smrdí
- čichání k dózičkám s vůněmi a hledání dvojic (dózičky se stejnou vůní);
začínáme s malým počtem dóziček (4)
- čichání k dózičkám s vůněmi a případné určování co to voní (u lehčích
vůní)

-

poznámky: lze velmi dobře využít jako součást „smyslových košíčků“
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15.

„Sluchové pexeso“

-

popis: malé dózičky (např. „filmovky“), které jsou naplněny materiálem
s různým zvukovým výstupem (korálky, rýže, drobné kamínky, malé matky,
drobné kaštany,...); dózičky musí být pevně uzavřeny, otvory zalepeny, aby
nedošlo k vysypání a případnému spolknutí obsahu; dózičky shodným
materiálem jsou na spodní straně označeny stejnou barvou

-

zaměření na oblast: sluchové vnímání

-

možnosti využití:
- pouhá stimulace sluchového vnímání - chrastěním, cinkáním dózičkami
- hledání dvojic (dózičky se stejným zvukovým výstupem); začínáme
s malým počtem dóziček (4)
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„Pastelkův kalendář“

16.

-

popis: sešit, případně listy s vyobrazením ročních období, jednotlivých
měsíců a částí dne; formát A4 další vyobrazení viz příloha č. 10

-

zaměření na oblast: zrakové vnímání, rozumová výchova

-

možnosti využití:
- rozpoznávání jednotlivých ročních období, měsíců či částí dne na základě
obrázku a případně i povídání
- jednotlivá roční období či měsíce můžeme spojit s přiřazováním počasí,
které je pro danou dobu charakteristické a případně i s tím, jak se
oblékáme, aby nám nebyla zima nebo příliš teplo,...
- pomůcka k určování, např. „Jaký máme měsíc“, v rámci rozumové
výchovy nebo jako součást ranního rituálu

-

poznámky: K sešitu lze vyrobit zalaminátované karty se stejným, popřípadě
lehce

odlišným

(zjednodušeným)

vyobrazením

jednotlivých

ročních

období,..., které se budou pomocí např. suchého zipu přichytávat k nástěnce
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10.2.

„Pomůcka pomáhá“
„Pomůcka pomáhá“ byla po sedm ročníku, do roku 2008, celostátní autorská

výstava pomůcek pro vzdělávání handicapovaných dětí, jejímž pořadatelem je
Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS v Brně.
Tato výstava se konala též v Brně a měla charakter výstavy, burzy nápadů a inspirace
v oblasti pomůcek vyrobených svépomocí, které se v práci se handicapovanými žáky
osvědčují. Výstava neměla komerční charakter. Některých ročníků této výstavy se
účastnili i hosté ze škol z Arménie, Bulharska a Německa. Pomůcky na výstavu
poskytovali tvořivý a zruční speciální pedagogové jednotlivých škol, kteří jsou
ochotni se o své nápady a zkušenosti podělit s ostatními.
Každý rok se opakovaly a objevovaly některé nápady v jiném, třeba
i estetičtějším provedení, popřípadě upravené dle specifických potřeb daného žáka.
Každý rok vystavené pomůcky, průměrně z 20 – 25 škol, hodnotila odborná porota
(zástupci MŠMT, odboru školství Úřadu Jihomoravského kraje a města Brna), jejíž
snahou bylo vybrat nejnápaditější pomůcku, popřípadě pomůcky. Porota hodnotila
především originalitu nápadu a metodický postup k využití pomůcky. Autorky
vyhodnocených pomůcek pak byly odměněny dárkem od firmy MAXIM vyrábějící
šité kompenzační pomůcky. Vystavené pomůcky byly vždy po skončení výstavy
organizátory zabaleny do krabic a poslány zpět do svých autorských škol.
Na závěr mi vyvstává otázka, zda není škoda, že byla tato úspěšná ale hlavně
velmi přínosná výstava zrušena a zda by „nestálo za to“ ji obnovit. Najde se škola,
která

bude

ochotna

převzít

pomyslnou

(http://www.skolaelpis.cz/pomucka.htm)
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štafetu

a

výstavu

obnoví?

Závěr
Významným mezníkem v oblasti vzdělávání žáků s těžkým a hlubokým
mentálním postižením, případně i žáků s kombinovaným postižením, je zrušení
možnosti osvobození od povinné školní docházky. Dalším, ale o to významnějším,
mezníkem ve vzdělávání těchto žáků je zavedení rehabilitačních tříd Pomocné školy,
později rehabilitačních tříd Základní školy speciální. Právě tyto rehabilitační třídy,
spolu s neopomenutelnou a soustavnou péčí rodičů, svou cílenou a promyšlenou
speciálně pedagogickou činností rozvíjejí „krůček po krůčku“ dovednosti
a schopnosti žáků s takto závažným postižením.
Ve své práci se zabývám charakteristikou žáků s těžkým a hlubokým
mentálním postižením, jejich dovednostmi a možnostmi. Dále jsem se zaměřila na
charakteristiku a organizaci Rehabilitačního vzdělávacího programu Základní školy
speciální, který umožňuje vzdělávání právě žákům s těžkým či hlubokým mentálním
postižením. Významnou část práce jsem pak věnovala smyslové výchově (jedna
z oblastí učební osnovy rehabilitačních tříd) a některým specifickým metodám
a prostředkům využívaných v rehabilitačních třídách právě v oblasti smyslové
výchovy.
V druhé části práce bylo mým cílem přinést výsledky dotazníkového šetření
zaměřeného především na terapie, metody a postupy práce, které učitelé
rehabilitačních tříd využívají při práci se svými žáky, a to zejména v oblasti
smyslové výchovy. Součástí této práce je též kapitola věnovaná méně známým, ale
osvědčujícím se, terapiím či metodám a kapitola věnovaná pomůckám využívaných
při smyslové výchově, především těm vyrobených svépomocí.
Závěrem bych chtěla říci, že jakékoliv osvědčující se terapie, metody či
pomůcky jsou velkým přínosem nejen pro učitele rehabilitačních tříd, ale především
pro žáky, kteří se v těchto třídách vzdělávají. Z tohoto důvodu si myslím, že by
k sobě jednotlivé školy (s rehabilitačními třídami) měly být vstřícnější a vzájemně si
vypomáhat, především v této oblasti. Bohužel je prozatím těchto škol stále méně než
těch, které si své „know how“ pevně střeží.
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Příloha č. 1

Ukázky týdenního, případně měsíčního foto IVP

Příloha č. 2

Dotazník:
Terapie, metody, postupy a pomůcky používané při výuce smyslové výchovy
v rehabilitačních třídách ZŠ speciální

Název školy:
Počet rehabilitačních tříd:
Počet žáků na třídu mobilních:

imobilních:

Počet pedagogů na třídu:

1. Jaké terapie, metody, postupy nabízíte žákům rehabilitačních tříd?
Které z těchto terapií, metod, postupů využíváte u více než 50% žáků?
(platnou odpověď označte vložením, zkopírováním symbolu (př.  )

nabízíme u více než 50%
Metoda manželů Bobathových
Vojtova metoda
Bazální stimulace
Hipoterapie
Canisterapie
Aromaterapie
Muzikoterapie
Činnostní a herní terapie
Rodinná terapie
Orofaciální stimulace
Snoezehlen, Bílý pokoj
Polohování
AAK

- jiné:

2. Kde se dozvídáte, získáváte informace o možných využitelných terapiích,
metodách, postupech?
(platnou odpověď označte vložením, zkopírováním symbolu (př.  )
Kurzy dalšího vzdělávání
četba odborných časopisů
doporučení od pedagogů z jiných škol
doporučení od pracovníků poradenských zařízení (SPC, PPP)
od rodičů žáků
na internetu

- jinde:

Příloha č. 2

3. Jak často zařazujete terapie, metody, postupy do výuky?
1 = denně

2 = týdně (1 - 3x týdně)

3 = měsíčně (1 - 5x měsíčně)

(platnou odpověď označte odpovídajícím číslem)

Metoda manželů Bobathových
Vojtova metoda
Bazální stimulace
Hipoterapie
Canisterapie
Aromaterapie
Muzikoterapie

Činnostní a herní
terapie
Rodinná terapie
Orofaciální
stimulace
Snoezehlen, Bílý
pokoj
Polohování
AAK

- jiné:

4. Které z těchto terapií, metod, postupů se Vám při smyslové výuce nejvíce
osvědčují?
Se kterými terapiemi, metodami, postupy se Vám osobně pracuje nejlépe?
(platnou odpověď označte vložením, zkopírováním symbolu (př.  )
(v případě, že nějakou terapii,.. provádí někdo jiný napište kdo ji provádí (př. fyzioterapeut,
canisterapeut,...)

osvědčuje se
Metoda manželů Bobathových
Vojtova metoda
Bazální stimulace
Hipoterapie
Canisterapie
Aromaterapie
Muzikoterapie
Činnostní a herní terapie
Rodinná terapie
Orofaciální stimulace
Snoezehlen, Bílý pokoj
Polohování
AAK
- jiné:

nejlépe se
pracuje

Příloha č. 2

5. Zajišťuje výše zmíněné terapie, metody, postupy Vaše škola ve
spolupráci s jinými organizacemi, soukromými osobami?
(platnou odpověď označte vložením, zkopírováním symbolu (př. )

NE
ANO
- pokud ano, s jakými:

6. Kde získáváte pomůcky pro výuku smyslové výchovy?
- nejvíce získáváme =

5 - 4 - 3 - 2 - 1 = nejméně získáváme
(platnou odpověď označte odpovídajícím číslem)

u specializovaných firem
běžné pomůcky z obchodů
běžné pomůcky z obchodů s vlastními úpravami
vlastní výroba
dary

- jinde:

7. Prosím, abyste popsali nějakou pomůcku / y, které se Vám při výuce
smyslové výchovy osvědčují a chtěli byste ji /je doporučit ostatním.
(více uvedeno výše viz „Jak vyplňovat dotazník?)

- popis pomůcky :

- použití pomůcky:

- zaměření na smyslovou oblast:

- Vaše poznámky:

Příloha č. 2

8. Jaká jsou úskalí ve využití smyslové výchovy ve Vaší rehabilitační třídě?
(platnou odpověď označte vložením, zkopírováním symbolu (př.  )
dostupnost kurzů zaměřených na určité terapie
počet pedagogů na třídu
prostoru (velikost třídy, členění třídy,…)
finance na pomůcky

- jiné:

9. Jakými formami spolupracujete s rodiči žáků?
(platnou odpověď označte vložením, zkopírováním symbolu (př.  )
konzultace
spolupráce na tvorbě IVP žáka
domluva o vhodném komunikačního systému s dítětem
zaškolení rodičů (použití prvků terapií, postupů práce)
zapůjčování školních pomůcek domů

- jiné:

10. Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci s rodiči žáků?
(platnou odpověď označte vložením, zkopírováním symbolu (př.  )
velmi dobrá
dobrá
průměrná
nevyhovující

- Jakým způsobem spolupráci zlepšit?


Příloha č. 2

Jak vyplňovat dotazník?

- označení v tabulce - pokud danou terapii, metodu,.. Vaše škola poskytuje, označte
terapii vložením, zkopírováním symbolu (př.  );
případně (1, 2, 3) do volného políčka v tabulce vpravo
př.:
metoda manželů Bobathových



muzikoterapie

Vojtova metoda



činnostní, herní a rodinná terapie



Bazální stimulace



orofaciální stimulace



hypoterapie

Snoezehlen, Bílý pokoj



canisterapie

polohování



aromaterapie

AAK



- jiné: kuličkový bazén, míčkování, trampolína,
- pokud Vaše škola poskytuje i jiné terapie, metody, postupy, zapište je
prosím do „jiné“ pod tabulkou a dále je doplňujte i u ostatních otázek (postačí
ve zkratce; př. kuličkový bazén = kul. b.)

- popis pomůcky
- jak vypadá (pro lepší představu o zmiňované pomůcce Vás prosím
o vložení fotografie přímo do formuláře nebo odeslání fotografie
spolu s vyplněným dotazníkem mailem (v příloze))
- použití pomůcky - jakým způsobem s pomůckou pracujete

- pokud se po doplnění změní formátování, nevadí, dám ho zpětně do pořádku

- zpracování dotazníku bude zcela anonymní
- některé vyplněné dotazníky budou součástí přílohy diplomové práce; pokud
chcete, aby Vaše škola zůstala v anonymitě, nevyplňujte název školy

Ještě jednou Vám mnohokrát děkuji za vyplnění dotazníku.

Příloha č. 3

Dotazník:

Terapie, metody, postupy a pomůcky používané při výuce smyslové výchovy
v rehabilitačních třídách ZŠ speciální

» Počet rehabilitačních tříd ve škole:

rehabilitačních tříd na škole počet škol
1

5x

2

3x

3

3x

4

3x

10

1x

» Počet mobilních a imobilních žáků na třídu:

0
mobilních žáků
Imobilních žáků

1

5

6

1x 3x 5x 1x 3x

2x

» Počet pedagogů na třídu:
9x

2-3

2x

3

4x

3

4

2x 3x 2x 4x 3x

žáků ve třídě celkem

2

2

7

1x
3x 11x 1x
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1. Jaké terapie, metody, postupy nabízíte žákům rehabilitačních tříd?
Které z těchto terapií, metod, postupů využíváte u více než 50% žáků?
(platnou odpověď označte vložením, zkopírováním symbolu (př.  )

nabízíme

u více než 50%

Metoda manželů Bobathových

7x

4x

Vojtova metoda

6x

5x

Bazální stimulace

12x

8x

Hipoterapie

9x

7x

Canisterapie

12x

10x

Aromaterapie

8x

8x

Muzikoterapie

12x

10x

Činnostní a herní terapie

12x

11x

Rodinná terapie

5x

4x

Orofaciální stimulace

11x

5x

Snoezehlen, Bílý pokoj

8x

6x

Polohování

13

10x

AAK

13

11x

- jiné:
- 1x = Aura-Soma; psychomotorika; masáže; relaxace na vodním lůžku; doteková
terapie; kartáčování; arteterapie; solná jeskyně; otevřené učení; strukturované
učení
- 2x = cvičení dle V. Sherborne; mechanoterapie (motomed, ortoped, steper,
balanční plochy,...)
- 3x = vodní perličky; cvičení na gymnastických míčích; keramika
- 4x = tramplining a tramporelaxace; plavání
- 5x = míčkování; kuličkový bazén

Příloha č. 3

2. Kde se dozvídáte, získáváte informace o možných využitelných terapiích, metodách,
postupech?
(platnou odpověď označte vložením, zkopírováním symbolu (př.  )

Kurzy dalšího vzdělávání

15

četba odborných časopisů

12

doporučení od pedagogů z jiných škol

11

doporučení od pracovníků poradenských zařízení (SPC, PPP)

10

od rodičů žáků

4

na internetu

12

- jinde:
- 1x = návštěvy partnerských škol v zahraničí; média
- 2x = výstava Pomůcka pomáhá
- 3x = studium na VŠ

3. Jak často zařazujete terapie, metody, postupy do výuky?
1 = denně

2 = týdně (1 - 3x týdně)

3 = měsíčně (1 - 5x měsíčně)
(platnou odpověď označte odpovídajícím číslem)

1 = denně

2 = týdně

3 = měsíčně

Metoda manželů Bobathových

1x

5x

1x

Vojtova metoda

2x

4x

Bazální stimulace

7x

3x

1x

Hipoterapie

4x

2x + (1x ročně - 2x)

Canisterapie

7x

3x
2x

Aromaterapie

1x

5x

Muzikoterapie

4x

8x

Činnostní a herní terapie

9x

2x

1x

Rodinná terapie

1x

1x

3x

Orofaciální stimulace

4x

5x

2x

Snoezehlen, Bílý pokoj

5x

2x

Polohování

9x

3x

AAK

11x

2x

Příloha č. 3

4. Které z těchto terapií, metod, postupů se Vám při smyslové výuce nejvíce osvědčují?
Se kterými terapiemi, metodami, postupy se Vám osobně pracuje nejlépe?
(platnou odpověď označte vložením, zkopírováním symbolu (př.  )
(v případě, že nějakou terapii,.. provádí někdo jiný napište kdo ji provádí (př. fyzioterapeut, canisterapeut,...)

Metoda manželů Bobathových
Vojtova metoda

osvědčuje se
5x

nejlépe se pracuje
fyzioterapeut

4x

fyzioterapeut
6x

Bazální stimulace

9x

fyzioterapeut, ergoterapeut,
v SPC při škole

Hipoterapie

6x

fyzioterapeut, hipoterapeut

Canisterapie

8x

canisterapeut

Aromaterapie

4x

2x

Muzikoterapie

7x

9x
8x

Činnostní a herní terapie

6x

ergoterapeut, psycholog,
v SPC při škole

Rodinná terapie

2x

psycholog, v SPC při škole

Orofaciální stimulace

7x

4x

Snoezehlen, Bílý pokoj

6x

6x

Polohování

8x

6x

AAK

8x

5x

5. Zajišťuje výše zmíněné terapie, metody, postupy Vaše škola ve spolupráci s jinými
organizacemi, soukromými osobami?
(platnou odpověď označte vložením, zkopírováním symbolu (př. )

NE

5x

ANO

10x

- pokud ano, s jakými:
- hypoterapie, canisterapie, orofaciální stimulace
- 3 x sdružení (Pomocné tlapky, Hipoterapeutická společnost Hélios,..
- 9 x soukromé osoby (canisterapeut, hypoterapeut, terapeutka orofaciální
stimulace

Příloha č. 3

6. Kde získáváte pomůcky pro výuku smyslové výchovy?
- nejvíce získáváme = 5 - 4 - 3 - 2 - 1 = nejméně získáváme
(platnou odpověď označte odpovídajícím číslem)

5

4

3

2

1

u specializovaných firem

6x

1x

4x

3x

1x

běžné pomůcky z obchodů

3x

2x

6x

2x

1x

běžné pomůcky z obchodů
s vlastními úpravami
vlastní výroba

1x

5x

2x

5x

1x

7x

3x

4x

1x

dary

1x

1x

3x

7x

7. Prosím, abyste popsali nějakou pomůcku / y, které se Vám při výuce smyslové
výchovy osvědčují a chtěli byste ji /je doporučit ostatním.
(více uvedeno výše viz „Jak vyplňovat dotazník?)

- 1x = smyslové košíčky; univerzální rozlišovací sada suchých zipů; dešťová hůl;
ozvučné plyšové hračky, hřející a chladící plyšové hračky; pěnová barevná
skládačka

- 2x = hmatové desky; PC programy (Alík, Méďa, Brepta); hmatové pytlíčky
naplněné různými materiály; vertikalizační stojan
- 3x = „kouzelné“ hmatové krabice (hudební, ovoce + zelenina, dopravní
prostředky, zvířata,...); různé druhy míčů a míčků (pěnové, míče manželů
Bobathových, gymnastické míče,...)

Příloha č. 3

8. Jaká jsou úskalí ve využití smyslové výchovy ve Vaší rehabilitační třídě?
(platnou odpověď označte vložením, zkopírováním symbolu (př.  )

dostupnost kurzů zaměřených na určité terapie

8x

počet pedagogů na třídu

3x

prostoru (velikost třídy, členění třídy,…)

6x

finance na pomůcky

8x

- jiné: finance na vzdělávací kurzy - 1x

9. Jakými formami spolupracujete s rodiči žáků?
(platnou odpověď označte vložením, zkopírováním symbolu (př.  )

konzultace

11x

spolupráce na tvorbě IVP žáka

12x

domluva o vhodném komunikačního systému s dítětem

9x

zaškolení rodičů (použití prvků terapií, postupů práce)

8x

zapůjčování školních pomůcek domů

11x

- jiné:
- výroba pomůcek; zapůjčování pomůcek od rodičů (pro školu nedostupné, pro
rodiče jsou dotovány pojišťovnou
- finanční pomoc (sponzorský dar); pomoc při hledání sponzorů
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10. Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci s rodiči žáků?
(platnou odpověď označte vložením, zkopírováním symbolu (př.  )

velmi dobrá

5x

dobrá

4x

průměrná

4x

nevyhovující

2x

- Jakým způsobem spolupráci zlepšit?
- zvát rodiče do výuky (možnost sledovat dítě v jiném než domácím prostředí) - 2x
- ukázka metod, práce s žáky - 2x
- vzájemné pochopení - 2x
- časté konzultace
- pozitivně hodnotit i sebemenší pokrok

- více si žádat o pomoc (nebát seto zkusit)

Příloha č. 4

1. Jaké terapie, metody, postupy nabízíte žákům rehabilitačních tříd?
Které z těchto terapií, metod, postupů využíváte u více než 50% žáků?

Metoda manželů Bobathových
Vojtova metoda
Bazální stimulace
Hipoterapie
Canisterapie
Aromaterapie
u více než 50%
Muzikoterapie

nabízíme

Činnostní a herní terapie
Rodinná terapie
Orofaciální stimulace
Snoezehlen, Bílý pokoj
Polohování
AAK
0

2

4

6

8

10

12

14
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2. Kde se dozvídáte, získáváte informace o možných využitelných terapiích, metodách,
postupech?

kurzy dalšího vzdělávání

četba odborných
časopisů
doporučení od pedagogů
z jiných škol

získávání informací o
možných využitelných
terapiích, metodách,
postupech

doporučení od
pracovníků SPC

od rodičů

na internetu

0

5

10

15

20
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3. Jak často zařazujete terapie, metody, postupy do výuky?

Metoda manželů Bobathových
Vojtova metoda
Bazální stimulace
Hipoterapie
Canisterapie
Aromaterapie
3 = měsíčně
Muzikoterapie

2 = týdně

Činnostní a herní terapie

1 = denně

Rodinná terapie
Orofaciální stimulace
Snoezehlen, Bílý pokoj
Polohování
AAK
0

2

4

6

8

10

12
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4. Které z těchto terapií, metod, postupů se Vám při smyslové výuce nejvíce osvědčují?
Se kterými terapiemi, metodami, postupy se Vám osobně pracuje nejlépe?

Metoda manželů Bobahových
Vojtova metoda
Bazální stimulace
Hipoterapie
Canisterapie
Aromaterapie
Muzikoterapie
Činnostní a herní terapie

nejlépe se pracuje

Rodinná terapie

osvědčuje se

Orofaciální stimulace
Snoezehlen, Bílý pokoj
Polohování
AAK
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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5. Zajišťuje výše zmíněné terapie, metody, postupy Vaše škola ve spolupráci s jinými
organizacemi, soukromými osobami?

ne
ano

0

5

10

6. Kde získáváte pomůcky pro výuku smyslové výchovy?
5 = nejvíce x 1 = nejméně využíváno

dary

5

vlastní výroba
4
3

běžné pomůcky s
vlastními úpravami

2

běžné pomůcky z
obchodů
u specializovaných firem

1
0

2

4

6

8
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8. Jaká jsou úskalí ve využití smyslové výchovy ve Vaší rehabilitační třídě?

finance na pomůcky
prostor
počet pedagogů ve
třídě
dostupnost kurzů

0

2

4

6

8

9. Jakými formami spolupracujete s rodiči žáků?

zapůjčování školních
pomůcek domů
zaškolení rodičů
domluva o vhodném
IVP
spolupráce na tvorbě
IVP
konzultace

0

5

10

15

10. Jak hodnotíte vzájemnou spolupráci s rodiči žáků?

nevyhovijící
průměrná
dobrá
velmi dobrá

0

1

2

3

4

5

Příloha č. 5

Ukázka solných jeskyní

Příloha č. 6

Návštěva solné jeskyně - otázky + odpověď p. učitelky

- Připravovala jste nějak děti na návštěvu solné jeskyně? Pokud ano, jak?
- Jak děti reagovali na 1. návštěvu?
- Objevily se při návštěvě solné jeskyně nějaké potíže (někomu se v jeskyni
nelíbilo, z nějakého důvodu tam nechtěl být,...)?
- Jak často a na jak dlouhou dobu solnou jeskyni navštěvujete?
- Co vše v solné jeskyni s dětmi děláte?
- Navazujete po návratu do třídy nějakým způsobem na pobyt v jeskyni?
- Vypozorovala jste nějaké změny na chování, zdravotní stavu,... dětí?
- Kde jste se o možnosti návštěv jeskyně v rámci výuky dozvěděla, kde jste
čerpala informace o pobytech v jeskyni a jejich působení?
- Jak reagovali na Vaší nabídku (návštěvy solné jeskyně v rámci výuky)
rodiče žáků?

Na návštěvu solné jeskyně jsem se připravila teoreticky. Prostudovala jsem
dostupné materiály /letáčky s nabídkou k pobytu v jeskyni, internet/ o účinku solné
jeskyně. Pak jsem ji sama navštívila, abych zkusila jak na mě atmosféra jeskyně bude
působit a mohla si udělat představu, jak asi bude působit na děti. Měla jsem strach,
že některým dětem by uzavřený prostor jeskyně mohl dělat problémy, stejně tak
světelné efekty nebo přítmí v celém prostoru.
Před první návštěvou jsme si s dětmi povídali o tom,jak to tam vypadá, co
tam budeme dělat a jak dlouho bude návštěva trvat. Pobyt v jeskyni jsem jim
přirovnala k pobytu v relaxační místnosti, kterou znají ze školy. První návštěva
proběhla úplně bez problémů. Dětem se prostředí jeskyně líbilo, nikdo nechtěl
odcházet, nikdo nebyl nervózní nebo neklidný, spíše je nové prostředí zaujalo.
Pobyt v jeskyni trvá 45 minut, děti mohou sedět v polohovacích lehátkách
nebo si hrát na zemi se solí /nabírat,shrnovat,stavět si z ní tunely.../, k dispozici mají
hračky /kyblíčky,lopatky,hrabě,kostky,auta.../. Na začátku si vždy mohou vybrat

Příloha č. 6

k poslechu relaxační hudbu nebo poslouchat pohádku. Většina dětí však rádo sedí
v lehátkách a relaxuje. Některé děti se rády mazlí a vyžadují tělesný kontakt /hlazení
po vlasech, rukou, obličeji/, některé se chtějí pochovat nebo přitulit. Klidná
atmosféra v jeskyni tomu velmi napomáhá, aktivní a neklidné děti se tak zklidní,
uzavřené děti se více otevírají svému okolí, jsou aktivnější v navazování kontaktu
s okolím. Zajímavým zjištěním je pro mě skutečnost, že po každé návštěvě jeskyně
/navštěvujeme ji 1x za 14 dní/ jsou všechny děti ve výborné náladě! Všichni jsou
veselí, usměvaví, uvolnění. Je to možná také dáno tím, že do ní chodíme v pátek a po
návratu děti odjíždějí po týdenním pobytu ve škole domů, tak se moc těší. Jinak
výrazné změny ve zdravotním stavu dětí jsem nepozorovala, nemohu to dost dobře
posoudit, myslím, že účinky se projeví ještě za nějakou dobu. Rodiče nabídku uvítali
a jsou za tuto možnost velmi rádi.

Příloha č. 7

Produkty Aura-Soma

Příloha č. 8

„Hmatová knížka“

Příloha č. 9

„Pastelkův kalendář“

