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1. ÚVOD 

Po celou dobu své profesní cesty, tj. deset let, pracuji jako učitelka mateřské 
školy a s dětmi se zdravotním postižením jsem se běžně setkávala, i když se dříve 
tolik o tzv. integraci nehovořilo. Nejvíce mě však ovlivnilo působení ve fakultní 
mateřské škole se speciální péčí, kde jsem pracovala ve speciální třídě s dětmi 
s kombinovaným postižením. 

V této mateřské škole jsem se setkávala denně s rodiči, kteří se potýkali 
s velmi těžkým životním osudem. Po dobu svého působení jsem se snažila co možná 
nejvíce naslouchat těmto rodičům a pochopit jejich problémy. Společně jsme hledali 
určitou harmonii v působení na jejich děti a nad sebemenším úspěchem jsme se 
radovali. 

Proč vlastně musíme mluvit o integraci, proč je to cosi speciálního? Samotné 
slovo speciální již vyčleňuje cosi od normality, poukazuje na nějakou výjimečnost. 
Pokud bychom proces integrace vnímali a vnitřně přijali jako přirozený jev, poté 
bychom vlastně nepotřebovali výrazy jako speciální, integrace, inkluze a jim podobné 
a nevnímali bychom odlišnosti jako jakousi jinakost. Jsem si vědoma, že toto je však 
v dohledné době nereálný postoj. 

Kladu si otázky, co je vlastně cílem a smyslem integrace? Jaké jsou možnosti 
mateřské školy, jaká je role předškolního pedagoga, jaká jsou očekávání rodičů? 
Otázek je mnoho nejen pedagogických, speciálně pedagogických, ale 
i psychologických a především filozofických, neboť v sobě odrážejí koncepci člověka 
a jeho přijetí lidskou komunitou. Na některé z nich bych se pokusila nalézt odpověď 
v diplomové práci a reagovat tak mnohem hlouběji na míru lidství v naší současné 
společnosti. 

Do budoucnosti mám určitou vizi mateřské školy jako otevřeného společenství 
pro všechny děti a jejich rodiny již od narození, popř. před narozením. Vytvořením 
„rodinného centra", které by bylo vlastně propojením dnešního střediska rané péče, 
mateřského centra a mateřské školy, by od počátku mohlo vznikat přirozené 
integrované společenství bez předsudků a bariér. Centrum by nabízelo jak odbornou 
podporu rodiny (na úrovni pedagogické, psychologické, speciálně pedagogické, 
zdravotnické, sociálně právní a případně další vycházející z aktuální situace), tak 
především prostor pro setkávání a prožívání společných zážitků. 

V kontextu dnešní doby tedy musím přijmout skutečnost, že se začleňování 
dětí se zdravotním postižením do běžných škol nazývá integrací, a že se o integraci 
hovoří jako o speciálním procesu. Pod pojmem integrace se však skrývá velice 
široké, obsažné téma, ve kterém je potřeba si uvědomit mnoho souvisejících faktorů. 
Cílem této práce je podat co možná nejkomplexnější přístup k této problematice 
s vědomím, že nelze pojmout všechny faktory vzhledem k omezeným možnostem 
rozsahu diplomové práce. 

V diplomové práci užívám termínu děti se zdravotním postižením, neboť se 
držím kategorizace nového školského zákona. Osobně je mi bližší termín dítě se 
znevýhodněním, které se však v zákoně vztahuje k charakteristice dětí zdravotně 
oslabených, dlouhodobě nemocných nebo děti s lehčími zdravotními poruchami 
učení a chování. 

Vzhledem k obecnému pohledu teoretické části není tématem diplomové 
práce popis jednotlivých typů postižení. Domnívám se, že záleží na zodpovědnosti 
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každého pedagoga, jakou si zvolí cestu odborné přípravy a že dostupné literatury 
k jednotlivým typům postižení a možností dalšího speciálního studia je dostatek. 

Základním cílem této práce je: 
- vytvořit co nejkomplexnější pohled na problematiku integrace předškolního 

dítěte se zdravotním postižením. 

Hypotézy: 

1. Předpokládám, že integrace v ČR před rokem 1989 nebyla rozvíjena. 

2. Předpokládám, že integrace v běžných mateřských školách má po roce 1989 
vzestupnou tendenci. 

3. Předpokládám, že integrace působí pozitivně na všechny zúčastněné, tzn. děti 
s postižením a jejich rodiče, děti „zdravé" a jejich rodiče, učitele a další 
pracovníky a tím se stává smysluplnou. 

4. Předpokládám, že se stále vyskytují nedořešené otázky, komplikující proces 
integrace. 
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2. M E T O D Y 

Pro získání hlubšího vhledu do problematiky integrace dětí s postižením 
autorka zvolila metody, které jsou uvedeny níže. 

2.1 Metody použité v teoretické části 

Analýza a syntéza pedagogických jevů 
„Myšlenkové rozčleňování celků na jednotlivé části,...a následné myšlenkové 

spojování těchto částí." (Skalková, 1983, s.118) Analýza může mít různé formy: 
klasifikační, vztahovou, kauzální a dialektickou. Metody analýzy a syntézy umožňují 
oddělit podstatné od nepodstatného a spojovat je zpět do celků. 

Indukce a dedukce 
„Pojem indukce ve smyslu tradiční logiky označuje úsudek od dílčího 

k obecnému, ...pojem dedukce se chápe jako závěr, který směřuje od obecného ke 
zvláštnímu." (Skalková, 1983, s. 122) Při indukci vycházíme tedy ze zjištěných faktů 
a docházíme k obecným závěrům, při dedukci vyvozujeme závěry z různých tvrzení. 

Historicko-srovnávací metoda 
„Představuje takové zkoumání pedagogických jevů, které sleduje a srovnává ve 

vývoji. Vede k poznání jednotlivých vývojových etap, ať téhož jevu nebo různých 
jevů, existujících zároveň v rozličných vývojových stádiích." (Skalková, 1983, s.131). 

Historicko-srovnávací metoda je využita zejména v kapitole o legislativě, kde je 
zachycen vývoj od roku 1948 po současnost. 

Studium dokumentů (popsána v metodách empirické části) 

Studium literatury 
Maňák (2005, s. 27) uvádí, že: „Jde o postižení co nejvíce informací vážících 

se ke sledované problematice. Je nutno se seznámit se vším důležitým, co bylo 
vdané oblasti dosud vykonáno, abychom neobjevovali již objevené. Studium 
literatury je doprovázeno pořizováním záznamů (excerpování, konspektování), 
zajišťování rešerší, shromažďování materiálů atd." 

Touto metodou je podložena převážná část teoretické části. 
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2.2 Metody použité v empirické části 

Dotazník 
„Metoda, která shromažďování dat zakládá na dotazování osob; 

charakterizuje se tím, že je určena na hromadné získávání údajů." (Skalková, 1983, 
s. 89) Autorka zvolila nestrukturovaný typ dotazníku, tj. s otevřenými otázkami 
umožňující volnou odpověď a širší vyjádření respondentů k dané problematice. 

Dotazníkovou metodu autorka využila při zkoumání postojů a zkušeností 
zúčastněných lidí k integraci (ředitelky MŠ, učitelky MŠ, rodiče integrovaných dětí, 
rodiče intaktních dětí). 

Kazuistika 
Podle Maňáka (2005, s. 51) lze kazuistiku chápat jako případovou studii, která 

popisuje jednotlivé případy a může se týkat jedince, skupiny lidí či instituce. 
Obsahuje zpravidla rodinnou a osobní anamnézu, diagnózu s prognózou, příslušná 
léčebná nebo nápravná opatření, jejich průběh a výsledky. Předmětem případových 
studií jsou nejčastěji děti s různými adaptačními a výchovně-vzdělávacími problémy. 

Kazuistiku autorka použila při popisu integračních cest dvou dětí v závěru 
výzkumné části. 

Obsahová analýza pedagogických dokumentů 
„Za pedagogický dokument možno považovat ty materiály, které jsou 

zachyceny ve psané nebo tištěné podobě, a magnetofonové, videové nebo jiné 
audiovizuální záznamy. Pedagogické dokumenty nabízejí významné informace." 
(Maňák, 2005, s.63) 

Pedagogické dokumenty tvoří závazné normativní podklady (např. zákony, 
údaje statistického úřadu, archivní materiály škol, charakteristika školy apod.), 
neoficiální pedagogické dokumenty (např. záznamy z pedagogických konferencí, 
zprávy o činnosti školy, deníky dětí, záznamy o průběhu vzdělávacího procesu 
apod.) a účelové dokumenty (např. výtvarné produkty, vyjádření učitelů k určitému 
pedagogickému problému apod.) Pro rozbor pedagogických dokumentů je potřeba, 
aby hodnotitel posoudil věrohodnost pramene a zvážil charakteristické rysy autora. 
Klíčovým úkolem je posouzení s maximální mírou objektivnosti. 

Autorka analyzovala dokumenty, které měla k dispozici z různých institucí 
(např. zákony a další předpisy, statistické údaje, koncepce školy, individuálně 
vzdělávací plány integrovaných dětí, odborné posudky). Tuto metodu využila 
v teoretické části v kapitole o legislativě a vývoji integrace po roce 1989, ve 
výzkumné části při charakteristice mateřské školy a případových studií dvou dětí. 

Pozorování 
„Cílevědomé, plánovité a soustavné vnímání výchovných jevů a procesů, které 

směřuje k odhalování podstatných souvislostí a vztahů sledované 
skutečnosti."(Skalková, 1983, s. 56) 

Autorka využívá pozorování přímé (z vlastní pedagogické praxe) i nepřímé 
(např. ze záznamů kolegů, odborných časopisů, video nahrávek, televizních 
dokumentů). 

Z hlediska časového autorka použila pozorování krátkodobé (jednodenní, 
několikahodinové - z vlastní praxe s dětmi, z rozhovorů s rodiči, učitelkami, 
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odborníky) a dlouhodobé (vlastní několikaleté pozorování dětí). Z hlediska 
komplexnosti autorka uplatnila pozorování celkové i dílčí. 

Rozhovor (interview) 
Podle Skalkové (1983, s. 92) je při rozhovoru shromažďování dat založeno na 

přímém dotazování, tj. verbální komunikaci mezi výzkumným pracovníkem 
a respondentem. Tato metoda je charakterizována především přímou sociální 
interakcí. Navázáním osobního kontaktu lze hlouběji proniknout do motivů a postojů 
respondentů. 

Gavora (1996, s. 65) se přiklání k označení výzkumné metody interview, 
z toho důvodu, že význam slova rozhovor je širší a ne každý rozhovor je interview. 
Interview může být strukturované, nestrukturované nebo polostrukturované. 

Autorka využívala převážně rozhovor individuální a polostandardizovaný, ve 
kterém se opírala o základní strukturu otázek, která byla doplňována o další otázky 
vyplývající z dané situace. 

Tuto metodu autorka preferuje, ale z důvodu časové náročnosti u některých 
skupin respondentů byla spíše doplňující metodou (u ředitelů, pedagogů MŠ 
a rodičů), plně byla využita u poradenských pracovníků a zúčastněných dospělých 
integrovaných dětí z kazuistické studie (učitelé MŠ a ZŠ, rodiče). 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Terminologie 

V úvodu diplomové práce se autorka bude věnovat některým klíčovým pojmům 
používaných v této diplomové práci: 

• integrace 

• inkluze 

• adaptace 

• normalita 

Výklady těchto pojmů jsou ve slovnících i odborné literatuře pojaty různým 
způsobem. 

Integrace 
Nejčastěji se v naučných slovnících vyskytují pojmy: semknutí, sjednocení, 

spojení, sloučení, vytváření celistvosti. Ve vztahu k postiženým jedincům ve 
společnosti hovoříme o integraci sociální a pedagogické. 

Sociální integrace je definována v Logopedickém slovníku (Dvořák, 1998, 
s.77): 
- plnohodnotné soužití zdravých a handicapovaných jedinců, jež umožňuje 
respektování individuálních potřeb každého z nich v různých oblastech života 
(vzdělání, zaměstnání, volný čas) 
- zapojení, včlenění (postiženého) jedince do komunity nebo běžné populace 

Termín integrace handicapovaných je formulována v Defektologickém 
slovníku (2000, s.143) následovně: 
- znamená sjednocování postojů, hodnot, chování, jednání a směřování aktivit. 
Ovlivňuje jak interpersonální a skupinové vztahy, tak identitu jednotlivců a skupin. 
Její potřeba vzniká při vzájemném kontaktu, přičemž může dojít ke stresům, 
konfliktům a problémům narušující rovnováhu a harmonii vztahů, jistotu 
a spokojenost. Integrace je jedním z prostředků, které pomáhají takové jevy 
překonat. 

Integrace z pohledu sociologů je vyložena v sociologickém slovníku 
(Jandourek, 2001, s. 109) jako: 
- začlenění jedince do skupiny a jeho akceptování ostatními členy 
- v užším smyslu jako zařazování postižených jedinců do majoritní společnosti, 
snižování handicapu, tj. dopadů postižení na jeho nositele (mainstreaming). 
- ve školství též jako opak vnější diferenciace, úsilí o organizačně jednotnou školu 
pro děti různých rozumových schopností, sociálního původu; až po rušení 
speciálních škol (zvláštní škola, pomocná škola, školy pro zdravotně postižené) 
a převedení jejich žáků buď do zvláštních tříd organizačně přičleněných k běžným 
školám, nebo přímo do běžných tříd. 
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V pedagogickém slovníku (Průcha, Walterová, 1998, s.94) je integrace 
odkazována na integrované vzdělávání: 
- přístupy a způsoby zapojení žáků se zvláštním potřebami do hlavních proudů a do 
běžných škol. Cílem je poskytnout i žákům s těžkými a trvalými postiženími 
společnou zkušenost s jejich zdravými vrstevníky, a přitom respektovat jejich 
specifické potřeby. V zahraničí je velmi rozšířeno, nyní se postupně uplatňuje i v ČR. 
Má různé stupně: od oddělených tříd na běžné škole až po individuální zařazení žáka 
do libovolné školní třídy. 

Jesenský (1995, s.15) píše o integraci jako o pedagogickém jevu, ve kterém 
dochází k partnerskému soužití postižených a intaktních na úrovni vzájemně 
vyvážené adaptace jejich výchovy a vzdělávání. 

Autorka se přiklání k poslednímu výkladu pojmu integrace. 

Inkluze 
Pojem inkluze je novější a není zařazen do všech slovníků. 

Vysvětlení tohoto pojmu autorka vyhledala pouze v sociologickém slovníku 
(Jandourek, 2001, s.107): 
„Znamená vyšší stupeň integrace postižených nebo znevýhodněných jedinců do 
společnosti a jejích institucí (např. tzv. inkluzivní vzdělávání). Při inkluzi se připouští, 
že integrovaný těžce postižený jedinec nebude ani při zvláštních opatřeních schopen 
dosahovat stejné míry fungování nebo výkonu jako jedinec zdravý, rozhodujícím 
důvodem pro inkluzi je subjektivní přínos plynoucí z ní pro postiženého. Požaduje se 
změna pohledu od „i odlišné lidi jsme povinni brát mezi sebe" k novému postoji 
»každý z nás je nějak odlišný, každý potřebuje a má právo na individuální přístup". 

Autorka s touto definicí souhlasí. 

Adaptace 
Logopedický slovník (Dvořák, 1998, s.9-10) obecně vysvětluje adaptaci jako 

přizpůsobení. Adaptace psychická jako přizpůsobení chování, myšlení, vnímání, 
postojů. Adaptace sociální jako aktivní vlastní přizpůsobování na podmínky a 
požadavky společnosti. 

Ve smyslu označení stupně integrace je chápána jako plné zapojení za použití 
pomocných opatření a prostředků (např. zařazování postižených dětí do běžných 
škol). 

Defektologický slovník (s.14) definuje adaptaci jako proces, jímž se 
organizmus přizpůsobuje životním podmínkám ve svém prostředí a jako dialektický 
vztah organizmu a prostředí. 

V sociologickém slovníku (s. 11-12) je adaptace sociální vyložena jako 
výsledek procesu začleňování jedince do struktury sociálních vztahů ve skupině 
a v organizaci. 

Pedagogický slovník (s.16) definuje adaptaci obecně jako proces 
Přizpůsobení se něčemu. Adaptace sociální je dále definována jako přizpůsobení se 
člověka novým sociálním podmínkám (např. adaptace při přechodu z jednoho stupně 
školy na druhý). 

Ve vztahu k integraci a tématu diplomové práce se autorka přiklání k výkladu 
v defektologickém slovníku. 
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Normalita 
Logopedický slovník (s.112) definuje a) normalitu psychosociální -

respektování tradičních měřítek, která si společnost stanovila; optimální adaptace 
jedince na podmínky a požadavky určité společnosti, které mohou být v jiných 
sociálních skupinách považovány za abnormální (etnická skupina, společenské 
zřízení); chováním a prací dosažení přiměřeného uplatnění jedince ve společnosti a 
dosažení plné integrace 

b) normalitu psychosomatickou (biologickou) - shoda vlastností jedince 
s vlastnostmi jeho druhu; vymezení umožňuje diferenciaci nápadnějších tělesných 
nebo funkčních odchylek. 

Pedagogický slovník (s. 138) považuje normalitu za pojem zásadně důležitý 
pro pedagogickou i psychologickou diagnostiku a stanovení cílů výchovy, komplexní 
a často obtížně vymezitelný. Vysvětluje význam normality ve smyslu statistickém 
(průměr), funkčním (často má význam optima) a normativním. 

V odborné literatuře můžeme najít charakteristiku normality v knize Syřišťové 
(1972): „Normalitu nechápeme jenom jako nepřítomnost nemoci (což má určitý 
význam pro lékařství), ani ne jenom jako dosažení „hotového ideálního stavu", ale 
jako „proces, v němž člověk tvoří sám sebe a přetváří realitu, v níž žije", jako 
„optimální varianty a možnosti lidského života" v biologickém, psychologickém, 
sociálně ekonomickém, pracovním i kulturně humanistickém smyslu." 

Autorka se přiklání k pojetí Syřišťové. 

Proměna některých pojmů: 
V různých předpisech a v dalších materiálech postupně docházelo vývojem 
k postupným změnám v užívání terminologie. 

Terminologie týkajících se dětí s postižením byl zprvu používán termín 
„zdravotně postižení děti", v roce 1997 „děti se zdravotním postižením". Od roku 
1998 jsou děti se zdravotním postižením zařazeni do kategorie „děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami". Tento termín je užíván v současně platných zákonech a 
předpisech a v nové odborné literatuře. Dítětem se speciálními vzdělávacími 
potřebami je chápána osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním 
nebo sociálním znevýhodněním. 

V terminologii individuálně vzdělávacího plánu (dále IVP) bylo v předešlých 
letech užito těchto termínů: individuální studijní plán, individuální vzdělávací program, 
individuální výchovně vzdělávací program. V posledních platných školských 
předpisech je používán termín individuálně vzdělávací plán. Přestože je terminologie 
nejednotná, všechny termíny postihují oblast vzdělávání dítěte ve smyslu výchovném 
i vzdělávacím. 
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3.2 Legislativní východiska 

Problematiku integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nelze 
vnímat jako samostatný novodobý proces, ale jako proces, který má určitý historický 
vývoj, jako proces, který souvisí s různými společenskými oblastmi. Od počátku 
lidské společnosti byli mezi jejími členy jedinci, kteří se nějakým způsobem odlišovali 
od ostatních. Cílem této kapitoly není podat přehled postojů k postižení v celé historii 
člověka, tomu se věnuje velmi podrobně např. Titzl (2000). Cílem je především 
prozkoumat historická legislativní východiska od roku 1948 po současnost. 

Z hlediska potřeby diplomové práce je třeba přistupovat k legislativě 
chronologicky. Legislativu je možno vnímat v následujících rovinách: a) v rovině 
obecné (obecná mezinárodní a vnitrostátní legislativní východiska) a b) v rovině ve 
vztahu k integraci (školská politika, školské zákony a vyhlášky, související předpisy). 
Druhá rovina je zachycena ve třech historických etapách: po roce 1945, po roce 
1989 a v současnosti. Záměrně je užito originálních citací z předpisů dokreslující 
charakter dané doby. 
Na integraci je nutno nahlížet prizmatem doby. Formulace, které jsou v textu 
vyznačeny kurzívou, zdůrazňují specifický vztah k problému integrace ve vztahu 
k tématu diplomové práce. 

3.2.1 Legislativní právní východiska v letech 1948 -1989 

Základním východiskem českého školství byl Zákon č. 95/1948 Sb., o základní 
úpravě jednotného školství (školský zákon), který stanovoval v § 10 odst.1: „Do 
mateřské školy se přijímají tělesně i duševně zdravé děti, které zpravidla bydlí v jejím obvodu 
a které se k docházce do školy přihlásí. " 

Další konkretizace v přijímání dětí do mateřských škol byla vydána ve 
Vládním nařízení č. 195/1948 Sb., kterým se provádějí ustanovení školského 
zákona o školách mateřských: §6 odst. 2: „Do mateřské školy lze přijmouti jen tělesně 
a duševně zdravé děti ve věku od tří do šesti let." §8 „Děti, které školní lékař uzná za 
nezpůsobilé, nejsou povinny docházet do mateřské školy. Byla-li docházka do mateřské školy 
prohlášena za povinnou pro děti od pěti let, provádí se na začátku školního roku vyšetřování 
zdravotního stavu všech dětí ve věku od pěti do šesti let bydlících v obvodě školy." Zde se 
objevila tzv nezpůsobnost" dětí, které nebyly „zdravé" a ta byla potvrzena v dalším 
školském zákoně Zákon č. 31/1953 Sb., o školské soustavě a vzdělávání učitelů 
§ 12 „Děti, které nelze vzdělávat pro těžkou nemoc anebo pro duševní nebo tělesnou vadu, 
nejsou povinny chodit do školy." 

Zákon č.186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) 
v §1 ustanovoval právo všech občanů na vzdělání. Z dnešního úhlu pohledu mohl 
zdát myšlenkově prointegrační, zvláště §4 odst. 2: „Národní výbory vytvářejí 
potřebné předpoklady k tomu, aby do mateřských škol mohly docházet všechny děti 
pětileté i děti mladší, které rodiče k docházce přihlásí. V zájmu příznivého vývoje dětí se 
smyslovými, duševními a tělesnými vadami může vláda prohlásit docházku do mateřské školy 
pro tyto děti za povinnou." Dikce tohoto zákona pravděpodobně nebyla naplněna. 

Zákonem č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních byla předškolní výchova 
vyčleněna ze soustavy škol a byla zařazena mezi školská zařízení. V tomto zákoně 
byly ustanoveny první mateřské školy pro děti „vyžadující zvláštní péči" určené pro 
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děti s postižením smyslovým, tělesným a s vadami řeči. Do té doby byly tyto školy 
legislativně zakotveny pouze pro mládež. 
§5 odst.3: „Pro děti mentálně nebo smyslově nebo tělesně postižené a pro děti s vadami řea 
se zřizují mateřské školy pro děti vyžadující zvláštní péči. Pro děti nemocné nebo zdravotně 
oslabené se zřizují mateřské školy při zdravotnických zařízeních." 
- odst.5: ,. V zájmu příznivého vývoje smyslově postižených dětí předškolního věku 
docházka těchto dětí do mateřských škol povinná od počátku školního roku. v němž dítě dovrší 
pátý rok věku. Vláda Československé socialistické republiky nařízením stanoví počátek 
účinnosti tohoto ustanovení." 
Podle §35 byla ustanovena spolupráce mateřské školy s okresní pedagogicko-
psychologickou poradnou, která měla pomáhat řešit výukové a výchovné problémy 
dětí předškolních zařízení a provádět pedagogicko-psychologické vyšetření žáků 
navrhovaných k zařazení do škol pro mládež vyžadující zvláštní péči 
a zprostředkovávat jejich zdravotní a jiná vyšetření. 

Zákon 77/1978 Sb., o státní správě ve školství §22 upravoval pravomoc při 
rozhodování o zařazování dětí do škol pro děti vyžadující zvláštní péči (odst.1): 
„O zařazování dětí do mateřské školy pro děti vyžadující zvláštní péči rozhoduje okresní 
národní výbor příslušný podle místa bydliště dítěte. " 

Vyhláška MŠ 87/1980 Sb., o mateřských školách, společných zařízeních 
jeslí a mateřské školy a dětských útulcích 

Tato vyhláška se vztahuje také na mateřské školy pro děti vyžadující zvláštní péči 
a mateřských škol při zdravotnických zařízeních, 
§2 odst. 4: „ Do předškolních zařízení se přijímají jen děti smyslově, tělesně a duševně 
zdravé. V mateřských školách s celodenní péčí a v mateřských školách internátních se mohou 
zřizovat třídy bez celodenní péče a třídy pro děti lehce mentálně, smyslově nebo tělesně 
postižené nebo pro děti s lehčími vadami řeči, pokud se pro tyto děti nezřídí mateřská škola 
pro děti vyžadující zvláštní péči. " 
§3 určuje druhy a typy mateřských škol pro děti vyžadující zvláštní péči: 
- Odst.1: „Pro děti mentálně postižené se zřizuje zvláštní mateřská škola." 
- odst.2: „Pro děti sluchově postižené se zřizují mateřská škola pro nedoslýchavé, mateřská 
škola pro děti se zbytky sluchu a mateřská škola pro neslyšící. " 
- odst.3: „Pro děti zrakově postižené se zřizují mateřská škola pro slabozraké, mateřská 
škola pro děti se zbytky zraku a mateřská škola pro nevidomé. " 
- odst.4: „Pro děti s vadami řeči se zřizují mateřská škola pro vadně mluvící a mateřská 
škola pro nemluvící." 
- odst.5: „ Pro děti tělesně postižené se zřizuje mateřská škola pro tělesně postižené. " 
- odst.6: „Pro děti nemocné a zdravotně oslabené, umístěné ve zdravotnických zařízeních, se 
zřizují mateřské školy při zdravotnických zařízeních. " 
- Odst.7: „Pro děti smyslově postižené nebo tělesně postižené, pro děti s vadami řeči nebo 
pro děti umístěné ve zdravotnických zařízeních, které jsou též mentálně postižené, se zřizují 
mateřské školy pro děti svíce vadami, například zvláštní mateřská škola pro tělesně 
postižené." 

Z výčtu je patrné, jakým způsobem se rozrostla sít speciálního školství. 
Rozrostla se nejen podle stupně postižení, ale i druhu postižení. Kromě dětí 
s postižením smyslovým, tělesným a s vadami řeči se péče rozrostla o děti postižené 
mentálně, s více vadami a pro děti nemocné a zdravotně oslabené. 
§5 konkretizoval zápis a přijímání dětí do mateřských škol: 
• Odst.1: „...Při zápisu do mateřské školy pro děti vyžadující zvláštní péči a do tříd 
zřizovaných podle §2 odst. 4 předloží zákonní zástupci dále zprávu okresní pedagogicko-
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psychologické poradny o pedagogicko-psychologickém vyšetření dítěte a lékařskou zprávu 
o druhu a stupni postižení dítěte. " 
- odst.5: „Do předškolních zařízení přijímá děti ředitelka předškolního zařízení. Pokud 
jde o mateřské školy pro děti vyžadující zvláštní péči, rozhoduje o přijímání dětí národní 
výbor příslušný podle sídla školy." 
§8 Předškolní výchova 
- odst.2: „Do programu výchovné práce zvláštní mateřské školy se začleňuje individuální 
logopedická péče v rozsahu 3 hodin denně v každé třídě. Individuální logopedickou péči 
zajišťují pracovníci s logopedickou kvalifikací. " 

Související Vyhláška MŠ č. 130/1980 Sb., o výchovném poradenství 
stanovovala úkoly a činnost výchovného poradenství, které zajišťovala odbornou 
podporu v řešení speciálních otázek vývoje dětí a mládeže. Okresní pedagogicko -
psychologická poradna plnila také úkol stanovený v §3 odst.3h): „při zařazování děd 
do škol pro mládež vyžadující zvláštní péči provádí jejich pedagogicko-psychologická 
vyšetření, zprostředkovává zdravotní a jiná odborná vyšetření a předkládá okresnímu 
národnímu výboru komplexní podklad pro rozhodnutí " 
Z toho je patrná dominantní moc národního výboru při rozhodování o zařazení dětí 
do škol pro mládež vyžadující zvláštní péči. 

Komentář: 
Na úrovni základního školství byly zřizovány školy pro mládež vyžadující 

zvláštní péči již v roce 1948. Mateřské školy pro děti vyžadující zvláštní péči byly 
zřízeny a legislativně zakotveny až v roce 1978. Byly zřízeny mateřské školy pro děti 
mentálně nebo smyslově nebo tělesně postižené a pro děti s vadami řeči. Do té doby 
byly do mateřských škol přijímány pouze zdravé děti. 

V roce 1980 došlo k velkému rozšíření mateřských škol pro děti vyžadující 
zvláštní péči podle jednotlivých druhů a stupňů postižení. 

Formulace např.; „do mateřské školy se přijímají jen duševně i tělesně zdravé děti," 
je možno sice pod zorným úhlem současnosti napadnout jako diskriminační, avšak 
nelze opominout dobový kontext. Speciální péči je možno hodnotit spiše jako 
nabídku dětem odlišným z hlediska zdravotního, ve smyslu tělesného i duševního. 
Dobová představa, že o děti s postižením je nejlépe postaráno ve speciálním 
zařízení, které disponuje odborníky, metodami a pomůckami specifickými k danému 
handicapu, je charakteristická pro období mezi rokem 1948-1989. 

3.2.2 Legislativní východiska v letech 1990 - 2004 

Po roce 1989 se otevřel nový prostor pro integraci a Česká republika se začala opírat 
o dlouholeté zkušenosti ze zahraničí. V červnu 1990 předložilo MŠMT nárys 
koncepce výchovy a vzdělávání zdravotně postižených žáků, která vycházela 
z mezinárodních dokumentů, zkušeností ze zahraničí, českých tradic a potřeb praxe. 
Návrhy byly zakotveny v následující legislativě. 

I- Obecná východiska 
- ústavní zákony, mezinárodní smlouvy a další právní předpisy 

a) Mezinárodní dokumenty: 
Ústavou České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) je uzákoněno v čl.10: 

-Ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních 

17 



svobodách, jimiž je Česká republika vázána, jsou bezprostředně závazné a mají 
přednost před zákonem." 

Všeobecná deklarace lidských práv přijatá Valným shromážděním OSN 
1948. Touto deklarací členské státy převzaly závazek zajistit všeobecné uznávání 
a zachovávání lidských práv a základních svobod. 
- čl. 1: „Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv." 
- čl.2 odst.1: „Každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto 
deklarací, bez jakéhokoli rozlišování" 
- čl. 26 odst.1: „Každý má právo na vzdělání. Vzdělání nechť je bezplatné, alespoň 
v počátečních a základních stupních." 
- odst.2: „Vzdělání má směřovat k plnému rozvoji lidské osobnosti a k posílení ucty 
k lidským právům a základním svobodám." 
- odst.3: „Rodiče mají přednostní právo volit druh vzdělání pro své děti. " 

Dodatkový protokol k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních 
svobod navazující na Úmluvu, sjednanou v Římě v roce 1950. Dodatkový protokol 
byl sjednaný v Paříži v roce 1952 a nejzásadnější je čl. 2.: „Nikomu nesmí být odepřeno 
právo na vzdělání. Při výkonu jakýchkoli funkcí v oblasti výchovy a výuky, které stát 
vykonává, bude respektovat právo rodičů zajišťovat tuto výchovu a vzdělání ve shodě s jejich 
vlastním náboženským a filozofickým přesvědčením. " 

Evropskou sociální chartu přijaly státy Rady Evropy v roce 1961. Vymezuje 
a definuje obsah jednotlivých práv a zvlášť zdůrazňuje práva určitých kategorií osob 
vyžadujících zvláštní ochranu.-výslovně zmiňuje právo na zaměstnání osob se 
zdravotním postižením: „Osoby zdravotně postižené mají právo na přípravu kvýkonu 
zaměstnání a na profesní "a sociální readaptaci, bez ohledu na původ a povahu jejich 
postižení." 

Deklarace práv mentálně postižených osob byla přijata OSN v roce 1971. 
Mentálně postižená osoba má stejná práva jako ostatní občané, výslovně: 
- právo na řádnou léčebnou péči, výuku a výchovu, které umožní v maximální míře 
rozvinout její možnosti a schopnosti 
- plné právo pracovat podle svých možností nebo se zabývat jinou užitečnou činnosti 
a žít se svojí rodinou 
- pokud je nevyhnutelné umístění ve speciálním zařízení, musí podmínky v nem co 
nejvíce odpovídat podmínkám normálního života 
- omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům musí být jasně určeno 
a pravidelně kontrolováno, zároveň musí být stanoven kvalifikovaný opatrovník 
~ ČI. 6: „postižený má právo být chráněn před jakýmkoli vykořisťováním, zneužíváním nebo 
ponižujícím zacházením " 

Deklarace práv zdravotně postižených osob byla vyhlášena Valným 
shromážděním OSN v roce 1975. „Zdravotně postižení, bez ohledu na původ, povahu 
a závažnost svého postižení, mají stejná základní práva jako jejich vrstevníci, mezi něž patří 
v prvé řadě právo žít důstojný, pokud možno plnohodnotný, život. " 

Úmluva o právech dítěte byla jednomyslně přijata Valným shromážděním 
OSN v roce 1989 Pro děti se zdravotním postižením jsou podstatné zejména články 
2 a 23. 
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V čl.2 Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy: 
- od st 1' se zavazují respektovat a zabezpečit práva stanovená touto úmluvou každému dítěti 
nacházejíc inu, se pod jejich jurisdikcí bez jakékoli diskriminace podle ...tělesné nebo dusevm 
nezpúsobilosti... " 
V čl. 23 Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají: 
- odst.1: Je, duševně nebo tělesně postižené dítě má požívat plného a řádného života 
v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporujících sebedůvěru a umožňujících aktivní 
účast dítěte ve společnosti. " , , , , . „ 
-odst 2' právo postiženého dítěte na zvláštní péči, v závislosti na rozsahu existujících zdrojů 
podporují a zabezpečují oprávněnému dítěti a osobám, které se o «e starají, požadovanou 
pomoc odpovídající stavu dítěte ci situaci rodičů nebo jiných osob, které o dítě pečují." 

Standardní pravidla pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním 
postižením byla přijata Valným shromážděním OSN v roce 1993. Cílem bylo zajistit 
pro zdravotně postižené stejná práva, jako mají ostatní, za tímto účelem maji byt 
přijata příslušná opatření odstraňující překážky, které brání zdravotně postiženým 
v uplatňování těchto práv a v plné integraci do všech společenských aktivit. 
Standardní pravidla nejsou z hlediska mezinárodního práva závazná, pokud však 
budou aplikována velkým počtem států, mohou se stát mezinárodním obyčejovým 
právem. 

Helsinská deklarace o rovnosti a službách pro lidi s mentálním 
postižením (1996) prosazuje zejména přístup ke službám, které musí vycházet 
z potřeb lidí s mentálním postižením v místě bydliště, život v co nejméně omezujícím 
prostředí a právo na soukromí, alternativní služby komunitního typu. 

b) Vnitrostátní dokumenty 

Listina základních práv a svobod se stala součástí ústavního pořádku 
české republiky usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. 
- čl. 1. „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva 
a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné." 
- ČI.3 odst.1: „Základnípráva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy 
Pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo 
sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu 
nebo jiného postavení." 
" ČI. 29: „Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví 
Při práci a na zvláštní pracovní podmínky. Mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo 
na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání. " 
- ČI. 32 odst. 1: „Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona." 
" cl.33: „Každý má právo na vzdělání." 

Dodatkový protokol k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních 
svobod. V roce 1991 v Madridu ratifikovala Česká a Slovenská Federativní 
Republika Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod a další smluvní 
dokumenty na tuto Úmluvu navazující, včetně dodatkového protokolu. 

Úmluvu o právech dítěte Česká a Slovenská Federativní Republika přijala 
v roce 1991 a po rozdělení federace ji v roce 1993 začlenila do svého právního řádu 

19 



i Česká republika. Ustanovení Úmluvy mají vyšší právní moc, nez zákony. Podpisem 
Úmluvy se stát zavazuje, že bude respektovat a zabezpečovat práva každému dítěti. 

V lednu 2003 zveřejnil Výbor pro práva dítěte OSN (dále jen Výbor) sve 
závěry a doporučení ohledně dodržování Úmluvy o právech dítěte v CR. Výbor 
kritizoval nedostatky dodržování práv dětí v ČR z obecného hlediska systému 
a politiky péče o děti a rodinu a vyjádřil se k jednotlivým oblastem. Navrhl konkrétní 
kroky pro zlepšení, mimo jiné otázky k nedostatkům ochrany a péče o zdravotně 
postižené děti. 

II. Školská východiska 
(školská politika, školské zákony a vyhlášky, související předpisy) 

Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství (zrušil zákon 
77/1978 Sb., o státní správě a samosprávě) dává ředitelům předškolních zařízení 
více pravomocí, mimo jiné rozhodují o zařazení dětí do předškolního zařízení nebo 
o zařazení dětí do speciálních mateřských škol. 

V tomto zákoně se poprvé objevuje termín integrace. V §13 m) bylo MSMT 
uloženo, že stanoví vyhláškou: „postup při integraci zdravotně postižených dětí do 
předškolních zařízení,...". Ministerstvo po dobu platnosti tohoto zákona samostatnou 
vyhlášku nevydalo,'pouze je integrace zakotvena a organizačně obecně zajištěna 
dále uvedenými předpisy. 
Dále zákon ukládá školským úřadům §8 odst.3 „Školský úřad přiděluje finanční 
prostředky na náklady spojené s výukou zdravotně postižených dětí. " MSMT ukládá §12 
odst.4 e) „.Ministerstvo koordinuje předpisy pro navrhování a výstavbu budov předškolních 
zařízení a stanoví podmínky jejich provozuschopnosti se zvláštním zřetelem na možnost 
integrace zdravotně postižených dětí. " 

Zákonem ČNR č.390/1991 Sb., o předškolních zařízeních byl novelizován 
zákon ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů 
(úplné znění č. 395/1991 Sb., o školských zařízeních) 
§ 3 
• odst.1: „Předškolními zařízeními jsou mateřská škola a speciální materska škola." 
" Odst.3: "„Mateřská škola r o z v í j í specifické formy výchovného působení na děti. Působí 
rovněž na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované. " 
- odst.4: „Speciální mateřská škola zajišťuje péči o děti mentálně nebo smyslově 
nebo tělesně postižené nebo o děti s vadami řeči, o děti s více vadami a o děti 
nemocné nebo zdravotně oslabené umístěné ve zdravotnickém zařízení." 
" Odst.5: „Mentálně nebo smyslově nebo tělesně postižené děti a děti s vadami řeči mohou být 
zařazeny do mateřské školy podle odstavce 3 nebo do speciálních mateřských škol. " 
v § 35 je stanovena činnost pedagogicko-psychologické poradny, která pomáhá řešit 
výukové a výchovné problémy dětí předškolních zařízení, zajišťuje odborné 
Pedagogicko-psychologické služby, provádí pedagogicko - psychologická vyšetření 
dětí a poskytuje metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům. 

Vyhláška MŠMT č. 399/1991 Sb., o speciálních školách a speciálních 
mateřských školách (mění vyhlášku č. 49/1986 S„ o školách pro mládež vyžadující 
zvláštní péči) stanovuje typy speciálních mateřských škol, zřizování a zrušování 
speciálních mateřských škol, počty dětí ve třídě, zvláštnosti organizace speciálních 
mateřských škol, přijímání dětí do speciálních mateřských škol. 
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§2 odst.10 „Specializované třídy pro žáky se specifickými vývojovými poruchami chovaní 
a schopnosti učení zřizované v mateřských školách a speciální třídy pro smyslově nebo 
tělesně postižené Žáky nebo pro žáky s vadami řeči nebo pro žáky mentálně postizene 
zřizované v mateřských školách patří do systému speciálních škol. " 
§ 6 odst.1: „Do speciálních mateřských škol se přednostně zařazují a přijímají postižené děti, 
pokud se nemohou s ohledem na své postižení vzdělávat v mateřských školách. 
§7 odst.7: „Při zařazení dítěte do speciální mateřské školy speciální třídy nebo 
specializované třídy se shromáždí ve škole dokumentace o dítěti a průběžně se vede po celou 
dobu školní docházky dítěte. " 
§5 ustanovuje možnost zřizování speciálně pedagogických center ve speciálních 
mateřských školách pro děti smyslově a tělesně postižené." Centrum zabezpečuje 
diagnostické, poradenské, terapeutické a metodické činnosti pro smyslově a tělesně postižené 
děti předškolního a školního věku, jejich rodiče a pedagogické pracovníky v centru, 
v rodinách a ve školách. Centrum řídí ředitel školy." 

Vyhláška MŠMT č. 35/1992 Sb., o mateřských školách podrobněji 
ustanovovala zařazování dětí s postižením do mateřských škol. Obsahovala 
především, které děti mohou být začleněny, v jakém počtu a jaké typy tříd lze 
v mateřské škole zřizovat. §4 - odst.2: „Do třídy mateřské školy se mohou zařazovat 
děti 
b) smyslově, tělesně, mentálně postižené, s vadami řeči, s více vadami po projednání 
s odborným lékařem, 
c) s výchovnými a vývojovými poruchami. " 
Tyto děti se pro účely této vyhlášky považují za postižené děti." 
- odst.5: „Postiženým dětem zajišťuje mateřská škola odbornou individuální péči, rozvíjí 
jejich soběstačnost, společenskou integraci a podporuje osobnostní rozvoje. " 
- odst.6: „Je-li do mateřské školy zařazeno nejméně šest postižených dětí, zajišťuje 
individuální odbornou péči podle převládajícího druhu postižení speciální pedagog. " 
- odst.7: V mateřské škole lze zřizovat 

a) speciální třídy pro postižené děti (uvedené v odst.2b) 
b) specializované třídy pro postižené děti (uvedené v odst.2c) 

§ 9 popisuje specializovanou péči kdy do výchovné práce mateřský škol se může 
začlenit individuální péče, například logopedická, zajišťovaná kvalifikovanými 
pracovníky v rozsahu určeném ředitelem mateřské školy. 

Vyhláška MŠMT č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních 
mateřských školách se mnoho neliší od předešlé č. 399/1991, Sb. Nově je zde 
zakotven statut speciálně pedagogického centra, které plní i integrační funkci. Podle 
§5: „speciálně pedagogické centrum...zabezpečuje speciálně pedagogickou a psychologickou 
Péči dětem a žákům se zdravotním postižením a poskytuje jim odbornou pomoc v procesu 
integrace do společnosti ve spolupráci s rodinou, školami, školskými zařízeními a odborníky. " 

Další změna se týká nových kategorií postižení a to o děti hluchoslepé a děti 
s diagnózou autismus. Také se nově objevuje (§6) možnost tzv. „obrácené" 
integrace, kdy do třídy dětí se zdravotním postižením mohou být zařazeny i děti bez 
zdravotního postižení. 

Konkretizovány podmínky integrace byly v dalších metodických pokynech MŠMT: 
Metodické pokyny MŠMT ČR k integraci dětí a žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení (průběžně aktualizované 
a Platné pro školní roky 1993/94 - 1999/2000) podrobněji upravovaly organizační, 
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odborné a materiální zajištění integrace zdravotně postižených dětí a žáků na všech 
typech a stupních škol. Pokyny byly směřovány k ředitelům škol, školským úřadům 
a od roku 1997 ke speciálně pedagogickým centrům. 

Metodické pokyny nahradila v roce 2001 Směrnice MSMT k integraci dětí 
a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení 
č.j.: 13 710/2001-24. Podrobněji vymezovala pojmy dítě nebo žák se speciálními 
vzdělávacími potřebami, formy integrace a ekonomické zabezpečení. V přílohách 
této Směrnice byl doporučený postup zpracování IVP, doporučená rámcová struktura 
IVP a doporučené náležitosti speciálně pedagogického a psychologického vyšetření. 
Směrnice, která pozbyla platnost v srpnu 2005. 

Metodický pokyn MŠMT ČR č. 8 k zabezpečení logopedické péče ve školství 
č.j. 21 224/1998-24 

Metodickým pokynem k zabezpečení výkonu civilní služby ve školách 
a školských zařízeních, č.j. 23 318/1999-24 byla umožněno zajištění asistence 
k dětem s postižením. 

Komentář: . „ n o o 
Velká změna v začleňování dětí s postižením do běžných škol nastala po roce 1989. 
Zásadním leqislativním východiskem umožňující integraci zdravotně postižených deti 
do běžných mateřských škol byl zákon č. 564/1990 Sb„ o státní správě a 
samosprávě ve školství, ve kterém se poprvé objevil termín integrace. 
V následujících předpisech byla integrace legislativně zakotvena, přestože termín 
integrace byl použit jen ve vyhlášce 6.127/1997, Sb„ v ostatních předpisech je uz.to 
termínu „zařazení". j v i . „ . .. . . . . . . . . . 
Změna se dotkla i názvu škol, kdy mateřské školy pro deti vyžadující zvláštní peci se 
změnily na speciální mateřské školy. V roce 1991 byla v mateřských školách 
umožněna integrace mentálně nebo smyslově nebo tělesně postižených deti a deti 
s vadami řeči. O rok později mohly mateřské školy integrovat i deti s více vadami 
a s výchovnými a vývojovými poruchami. V běžných mateřských školách bylo mozne 
zřizovat speciální nebo specializované třídy, tyto třídy spadaly do sítě speciálních 
škol. Ředitelům mateřských škol i speciálních mateřských škol byla zvýšena 
pravomoc a mohli rozhodovat o přijímání dětí s postižením. 

Významnou poradenskou podporou pro zástupce deti . učitele se stala 
speciálně pedagogická centra, která byla legislativně zakotvena v roce 1991. ^ 
Nedostatečně byla řešena otázka asistentů k dětem s postižením, podporovana byla 
pouze formou civilní vojenské služby od roku 1999, což bylo velice nedostačující 
V letech 1990 - 2004 došlo k významnému posunu v oblasti integrace, presto nektere 
oblasti nebyly dostatečně dořešeny. 

3.2.3 Současná legislativní východiska 

Od 1. ledna 2005 v s t o u p i l v platnost dlouho očekávaný nový školský zákon 
a následně sním související předpisy, které postupně ruší dosud plane skolske 
Předpisy. Dochází k některým významným změnám v oblasti vzděláváni deti 
s postižením. 
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Zákon č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (příloha č.1) 

Nejzásadnější pro integraci dětí je § 16, který je věnován oblasti vzděláváni 
dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. V tomto paragrafu 
odst.1 - 4 jsou vymezeny kategorie speciálních vzdělávacích potřeb. 

Osoby se: „ 
- zdravotním postižením (mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postiženi, vady 
řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učeni nebo 
chování), 
- zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehcí 
zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžaduje zohlednění 
při vzdělávání), 
- sociálním znevýhodněním (rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním 
postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo 
uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení 
azylu na území České republiky). 

Vodst. 5 je stanoveno, že speciální vzdělávací potřeby jsou zjistovany 
školským poradenským zařízením. Další odstavce zakotvují práva dětí se speciálními 
potřebami na vzdělání podle jejich potřeb. 

Odst.6: Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na 
vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a 
možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na 
poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Pro žáky a studenty se 
zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho 
ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. " 

Dále je stanoveno, že děti, žáci a studenti se zdravotním znevýhodněním a 
sociálním znevýhodněním se budou vzdělávat v "běžných" třídách "běžných" škol, a 
že žáci s těžkým mentálním postižením, více vadami a autismem mají právo na 
vzdělávání v základní škole speciální. 

Tímto zákonem je také nově zakotvena možnost zřízení funkce 
asistenta pedagoga (§16 odst.9). Tuto funkci může zřídit ředitel mateřské školy se 
souhlasem krajského úřadu na podkladě vyjádření školského zařízení. 

Druhá část školského zákona je věnovaná předškolnímu vzdělávání. V § 33 
jsou stanoveny cíle předškolního vzdělávání, mezi nimiž je dáno, že: „Předškolní 
vzdělávání ...poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími 
potřebami." 
§ 34 odst.6: „O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na 
Skladě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího 
praktického lékaře pro děti a dorost. " 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů (příloha č.2) ustanovuje požadované vzdělání předškolních 
Pedagogů (hlava2 §6). Mezi pedagogické pracovníky byl nově zařazen asistent 
Pedagoga (§2, 20). 

Vyhláška 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků určuje 
Pedagogickým pracovníkům možnosti dalšího vzdělávání. 
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Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzděláváni (příloha c 3) 
V této vyhlášce je pouze stručný dodatek týkající se integrace. §1 odst. 11 
ustanovuje, že dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena 
nezbytná speciálně pedagogická podpora. 

Vyhláška MŠMT 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve 
školách a školských poradenských zařízeních (přílohač.4) 
Podle §1 odst.1 jsou poradenské služby poskytovány dětem, žákům, jejich zákonným 
zástupcům, školám a školským zařízením. 
Obsahem poradenských služeb § 2 je činnost přispívající zejmena k: 
d) vytváření vhodných podmínek forem a způsobu integrace Žáku se zdravotním postižením, 
e) vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění, 
i) zmírňování důsledků zdravotního postižení a prevenci jeho vzniku. 
Školskými poradenskými zařízeními jsou pedagogicko-psychologická poradna 
a speciálně pedagogické centrum. Dále vyhláška specifikuje činnost těchto 
poradenských zařízení. 

Vyhláška MŠMT 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se 
speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně 
nadaných (příloha č. 5) . 

V obecných ustanoveních jsou konkretizována podpůrná opatřeni, na jejichž 
základě se uskutečňuje speciální vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami. . .„ , 
§3 odst.1 vymezuje formy speciálního vzdělávání žáku se zdravotním postižením, 
které je zajišťováno: 
a) formou individuální integrace, 
b) formou skupinové integrace, t , 
c) ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením (dale jen 
"speciální škola"), nebo 
d) kombinací forem uvedených pod písmeny a) až c)." 
- odst.2: „Individuální integrací se rozumí vzdělávání žáka 
a) v běžné škole, nebo 
b) ve speciální škole určené pro žáky s jiným druhem zdravotního postiženi. 
- odst.3: „Skupinovou integrací se rozumí vzdělávání žáka ve třídě, oddělení nebo studijní 
skupině zřízené pro žáky se zdravotním postižením v běžné škole nebo ve speciální škole 
určené pro žáky s jiným druhem zdravotního postižení. " 
" odst.4: „Žák se zdravotním postižením se přednostně vzdělává formou individuální 
integrace v běžné škole, pokud to odpovídá jeho potřebám a možnostem a podmínkám 
a možnostem školy." 

Dále zákon konkretizuje typy speciálních škol (§5), individuální vzdělávací 
plán (§6), nově legislativně zakotvuje statut asistenta pedagoga (§7), blíže 
specifikuje organizaci speciálního vzdělávání (§8). §9 odst.1 ustanovuje, že: 
.. zařazení žáků se zdravotním postižením do některé formy speciálního vzdělávání podle §3 
provádí ředitel školy na základě doporučení školského poradenského zařízení a souhlasu 
zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka." Přijímání dětí se zdravotním postižením 
do některé formy speciálního vzdělávání, tedy i do integrovaného vzděláváni 
upravuje §9 odst.2: „Zařazení žáka se zdravotním postižením do některé formy speciálního 
vzdělávání podle §3 může předcházet diagnostický pobyt tohoto žáka ve škole, do níž má být 
zařazen, a to v délce 2 až 6 měsíců." Možnost zařazení dětí se zdravotním postižením 
do mateřských škol zůstává nedořešena. 
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Vyhláška nově konkretizuje individuálně vzdělávací plán (§6), kde se vylučuji 
tvrzení, že se IVP stanovuje v případě potřeby a IVP je závazným dokumentem. 
Pedagogové se tedy mohou rozhodnout, jakým způsobem pojmou důležitost IVP. 

Souvisejícím předpisem jsou Informace MŠMT k zabezpečení vzdělávání 
dětí, žáků, studentů se speciálními vzdělávacími potřebami s podporou 
asistence č.j. 14 453/2005-24 (příloha č.6), které blíže popisují funkce asistenta 
pedagoga pro žáky se zdravotním postižením a asistenta pedagoga pro žáky se 
sociálním znevýhodněním. 

Komentář 
Novým školským zákonem je změněn pohled na děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami a jsou vněm zakotvena práva na vzdělávání, které je 
upraveno podle jejich potřeb a možností. Pozornost není upřena pouze na děti se 
zdravotním postižením, ale i na děti se zdravotním znevýhodněním a sociálním 
znevýhodněním. Předškolní vzdělávání, které se tímto zákonem opět stává 
integrální součástí vzdělávacího systému, poskytuje speciálně pedagogickou péči 
dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Nově se pojímá systém speciálních škol. Podle zákona se mění názvy 
zvláštních škol na základní školy a pomocných škol na speciální základní školy, které 
jsou určené pro děti s těžkým mentálním postižením, s více vadami a s autismem. 
Název speciální mateřská škola se již v zákoně o předškolním vzdělávání 
neobjevuje. 

Nový školský zákon a podrobněji související vyhlášky se také nově zabývají 
podpůrnými podmínkami integrace. Důležitou legislativní novinkou je zakotvení 
možnosti zřízení funkce asistenta pedagoga a institutu individuálního vzdělávacího 
plánu. Integrace je podporována také školskými poradenskými zařízeními. Nově je 
zakotvena funkce školního speciálního pedagoga a školního psychologa na 
základních školách, na úrovni předškolního vzdělávání tato možnost není. 

Zákonem je ustanoveno právo děti v posledním roce před zahájením povinné 
školní docházky na předškolní vzdělání. Otázkou zůstává formulace nového 
Školského zákona: „O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské 
školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení. popřípadě také 
registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost" a Vyhlášky MŠMT 73/2005 Sb., o 
vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků 
a studentů mimořádně nadaných: „Žák se zdravotním postižením se přednostně vzdělává 
formou individuální integrace v běžné škole, pokud to odpovídá jeho potřebám a možnostem 
a podmínkám a možnostem školy." (§3, odst.4) Mateřské školy díky této formulaci 
mohou odmítnout dítě se zdravotním postižením s odůvodněním, že její možnosti a 
podmínky nejsou dostatečně vyhovující pro integraci a nevzniká právní nárok na 
docházku do mateřské školy. Povinnost zajistit podmínky pro uskutečňování 
vzdělávání dětí se zdravotním postižením je i nadále svěřena kraji (§181, odst.1). 

Ze současně platné legislativy je patrné, že došlo k výraznému posunu 
v oblasti začleňování dětí se zdravotním postižením, není však dostatečně 
ochráněno právo těchto dětí na přijmutí do mateřské školy. 
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3.2.4 Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 

Národní program, tzv. „Bílá kniha", vydalo Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy v roce 2001 jako závazný vládní dokument vzdělávací politiky. 
Vyjadřuje myšlenky, obecné záměry a rozvojové programy, ktere maji být 
směrodatné pro vývoj vzdělávací soustavy ve střednědobém horizontu (do roku 2005 
- 2010 ) . 

Dokument předkládá jak východiska a předpoklady rozvoje vzdelavaci 
soustavy, tak i společné i specifické otázky a problémy jednotlivých stupňů 
vzdělávání od předškolního vzdělávání po vzdělávání dospělých. Na závěr každé 
kapitoly jsou formulovány doporučení pro další politické záměry, odbornou i širokou 
veřejnost. 

V úvodu dokumentu je zdůrazněno vzdělání v souladu s mezinárodními 
i vnitrostátními dokumenty zajišťující lidská práva. Vzdělávání má více rozměrů, je 
současně zaměřeno na rovinu osobního rozvoje, začleňování do života společnosti, 
formování občana i na přípravu pro pracovní život a v těchto hlavních rovinách jsou 
formulovány hlavní cíle výchovy a vzdělání. 

Ve vztahu k integraci je zde nejvýznamnější cíl rozvoje lidské individuality, 
„jehož předpokladem je péče o uchování jejího fyzického a psychického zdraví, 
zahrnuje kultivaci a podporu seberealizace každého jedince a maximální uplatnění 
jeho schopností Kognitivní, psychomotorický a afektivní rozvoj člověka představuje 
základní cíl který je nezbytný nejen z hlediska jedince, ale i společnosti, protože 
celkový tvůrčí potenciál obyvatel každé země je vždy hlavním zdrojem jejího rozvoje 
a hospodářské prosperity." (s.14) 

Dalším významným prointegračním cílem je posilování soudržnosti 
společnosti který je blíže rozveden: „Vzdělávací soustava je jednou 
z nejvýznamnějších integrujících sil, a to nejenom předáváním sdílených hodnot 
a společných tradic, ale především zajištěním rovného přístupu ke vzdělávání, 
vyrovnáváním nerovností sociálního a kulturního prostředí i všech znevýhodnění 
daných zdravotními, etnickými či specificky regionálními důvody a podporou 
demokratických a tolerantních postojů ke všem členům společnosti bez rozdílu." 
(s.14) 

Nová vzdělávací politika se snaží o zavedení konceptu celoživotního učení pro 
všechny která znamená hlubokou proměnu vzdělávacího systému. Tato proměna se 
týká jak vztahu jedinec - vzdělávací systém, tak vztahu vzdělávací systém -
společnost a spočívá na těchto hlavních principech: 
1. Zajištění skutečně spravedlivého přístupu ke vzdělávacím příležitostem 
2. Maximální rozvíjení potenciálu každého jedince, 
3- Proměna tradiční školy - změny obsahu vzdělávání, metod a forem výuky, ale 

i změnu klimatu a prostředí 
4. Nové utváření vzdělávacího systému, jednothve školy ziskavaji značnou 

autonomii, a současného otevírání vzdělávacího systému společnosti 
5. Zvyšování' statusu a profesionality pedagogického personálu a zdokonalování 

vzdělávacích procesů 

V rámci Národního programu je řešena i otázka vzdělávání zdravotně 
a sociálně znevýhodněných, která se věnuje podrobněji integrovaným vzděláváním. 
Zabývá se odstraňováním segregovaného vzdělávání dětí se speciálními potřebami 
a jejich integrací do běžného vzdělávacího proudu. Zároveň v tomto procesu je 
snaha o zachování alternativní volby vzdělávací cesty těchto dětí a úkolu zabezpečit 
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rovný přístup ke vzdělávání pro všechny děti. Právo rozhodovat o vzdelavaci ceste 
dítěte má náležet rodičům. Integrované vzdělávání však nemuze být „masovou 
záležitostí ale tam, kde si to rodiče přejí a škola dokáže zajistit podmínky a splnit 
kritéria, bude tento trend podporován." (s. 41) V praxi tyto integrační tendence vsak 
narážejí na nedostatečnou připravenost běžných škol pro prací s dětmi se 
speciálními vzdělávacími potřebami, a to po stránce profesní, personální i technicke. _ 

V oblasti zdravotně a sociálně znevýhodněných jsou formulovana tato hlavni 
doporučení týkající se integrace v předškolních zařízeních: 
- „Vyřešit připravenost běžných škol na integraci dětí se speciálními vzdelavacimi 
potřebami, a to po stránce profesní, personální i technické. 
- Provést nezbytné změny v přípravě učitelů. _ _ 
- Speciální školy zřizovat pouze pro těžce zdravotně postižene (napr. pomocné školy, 
rehabilitační třídy). 
- Výraznější roli než doposud musí sehrát poradenský systém, který by mel 
spoluvytvářet potřebné podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami a vytvářet podmínky k podpoře integrace dětí se zdravotním postižením 
do běžných typů škol a k tvorbě inkluzivního prostředí ve třídách a školách. 
- Je třeba rozšiřovat vědomosti o speciálně pedagogických postupech a metodách 
práce mezi pedagogickými pracovníky běžných škol všech stupňů." (s.41) 

Přestože Národní program počítá se zakotvením předškolního vzdělávání 
jako integrální součásti vzdělávacího systému (viz dále), tato kapitola je zaměřena 
hlavně na vzdělávání zdravotně a sociálně znevýhodněných na úrovni základního 
vzdělávání, např. ve formulaci tohoto doporučení: „Podporovat rozvojovými programy 
integraci na základních školách včetně zavedení funkce speciálního pedagoga a 
asistenta a přípravu učitelů na integraci žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami." (s. 42) Autorka se domnívá, že integrace dětí se speciálně vzdělávacími 
potřebami je právě v období předškolního věku velmi důležité pro jejich další 
vzdělávací cestu a celý jeho život. Proto výše zvýšená podpora by měla probíhat i na 
úrovni předškolního vzdělávání. 

V otázce předškolního vzdělávání je zdůrazněna role rodicu, kteri odpovídají 
za výchovu a vzdělávání dětí. Institucionální předškolní vzdělávání je zde vnímáno 
jako podporující instituce výchovného působení rodiny a mezi přednostmi tohoto 
vzdělávání jsou zde uvedeny: „odborné vedení dětí a cílevědomé vytváření vhodných 
podmínek pro jejich rozvoj a vzdělávání. V případě potřeby zde dochází ke 
kompenzaci nedostatků v uspokojování potřeb dítěte i v jeho rozvojové stimulaci. U 
znevýhodněných dětí jde o pomoc při vyrovnávání rozdílů a při zlepšování jejich 
životních a vzdělávacích šancí."(s.45) 

Předškolní vzdělání je zde však také vnímáno jako významná počáteční etapa 
celoživotního vzdělání, ve kterém je třeba zlepšovat jeho kvalitu a dostupnost. V této 
souvislosti jsou ve vztahu k integraci předložena doporučení: 
- „Využít pokles předškolní populace k zajištění všeobecné dostupnosti předškolního 
vzdělávání bez jakéhokoli omezení, ke zřizování přípravných tříd na mateřských 
školách a k integraci sociálně, kulturně a zdravotně handicapovaných děti." (Toto 
doporučení autorce nepřipadá příliš vhodně formulované. Domnívá se, že ke 
zřizování přípravných tříd a k integraci by mělo docházet bez spojení s poklesem 
Předškolní populace.) 
" „Upravit finanční normativ pro děti se zvláštními vzdělávacími potřebami, resp. 
diferencovat jej podle náročnosti potřebné péče." 
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- „V rámci celoživotního vzdělávání podporovat rozvoj programů, ktere by zejmena 
v případě dětí se zvláštními výchovnými a vzdělávacími potřebami vyrovnavaly 
znevýhodnění dětí (fungující jako terapeutické prostředí pro dítě, napomáhající v 
prevenci a včasné diagnostice vývojových poruch apod.) se zvláštním zřetelem ke 
specifičnosti romské populace." . , 
- „Vzhledem k potřebě zvládat širší spektrum odborných, speciálne pedagogických 
i sociálních znalostí a dovedností pedagogů v předškolním vzděláváni zajistit jejich 
vysokoškolské vzdělávání na úrovni bakalářského studia na pedagogických fakultach 
univerzit nebo na vyšších odborných školách. Toto opatření chápat i jako snahu o 
zvýšení jejich sociálního a profesního statusu." 

Národní program, nebo-li Bílá kniha, předpokládá reformu školství nejen na 
všech stupních vzdělávání, ale změna se dotýká i pedagogických pracovníku, 
a vymezení kompetencí různých sektorů. Vyžaduje vnitřní proměnu a přijeti nových 
hodnot, změny postojů, přístupu a jednání. Zároveň pokládá otevřené otázky a 
upozorňuje na možná rizika při realizaci změn. 

Po pěti letech od vzniku Národního programu, se začínají některé návrhy 
realizovat, např nový školský zákon, vytvoření Rámcových vzdělávacích programu, 
příprava pedagogických pracovníků na tvorbu školních vzdělávacích programů 
a jejich spuštění v celorepublikovém rozsahu k září 2007. 

V oblasti předškolního vzdělávání se podařily jednotlivé návrhy prosadit jen 
zčásti. Podařilo se zejména legislativně zakotvit právo na vzdělání každému dítěti od 
pěti let, zakotvit předškolní vzdělávání jako integrální součást vzdělávacího systému 
jako předškolní úroveň vzdělávání a zajistit vysokoškolské vzdělávání předškolních 
pedagogů na úrovni bakalářského studia na pedagogických fakultách univerzit nebo 
na vyšších odborných školách. 

Tím, jak se bude postupně naplňovat Bílá kniha ve všech rovinách, muzeme 
očekávat, že integrace se stane přirozeným principem českého školství. Až bude 
dosaženo této roviny, budeme moci plně konstatovat, že české školství naplnilo svou 
humánní tradici. Vzhledem ke zdůrazňování principů integrace a inkluze je však 
důležitá nejen celková reforma školského systému, ale i široká podpora společnosti a 
změna celého klima společnosti. 
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3.2.5 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

A) Rámcový vzdělávací program 
V souvislosti s Národním programem a návrhem nového skolskeho zakona se 

zavádí i nový systém kurikulárních dokumentů vzdělávání pro deti a zaky od 3 - 19 
let. Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních - statni (Národní program 
vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy) a školní (školní vzdělavaci programy). 
Národní program vzdělávání formuluje požadavky na vzděláváni, ktere jsou platné 
v počátečním vzdělávání jako celku, Rámcové vzdělávací programy vymezuji 
závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy (pro předškolní, zakladni 
a střední vzdělávání) a Školní vzdělávací program si vytváří každa škola podle zasad 
stanovených v příslušném Rámcově vzdělávacím programu. 

V návaznosti na změny vzdělávací politiky, vyvstal požadavek na vypracovaní 
nového základního dokumentu pro předškolní vzdělávání. V roce 2001 bylo návrhem 
nového školského zákona uloženo MŠMT stanovit pro předškolní vzděláváni 
konkrétní cíle a povinný obsah vzdělávání. Tyto požadavky byly stanoveny 
Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. 

Uzákoněním nového školského zákona byl v roce 2004 Rámcový program pro 
předškolní vzdělávání aktualizován a po tříletých zkušeností praxe byl pojmové 
i obsahově upřesněn. Upřesněn byl i název: „Rámcový vzdělavaci program pro 
předškolní vzdělávání" (dále RVP PV). 

„Koncepce předškolního vzdělávání je založena na týchž zasadach, jako 
ostatní' obory a úrovně vzdělávání a řídí se s nimi společnými cíli: orientuje se 
k tomu, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí 
a získávalo tak předpoklady pro své celoživotní vzdělávání, umožňující mu se snáze 
a spolehlivěji uplatnit ve společnosti znalostí. (Pojem společnost znalostí byl 
vymezen Lisabonským procesem v březnu 2000. Znalosti jsou chápany nejen jako 
vědomosti ale zároveň také schopnosti a dovednosti je uplatnit.)" (RVP PV, s.5) 

„Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) vymezuje 
hlavní ' požadavky podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí 
předškolního věku.'Jsou závazná pro předškolní vzdělávání v mateřských školách, v 
mateřských školách s programem upraveným podle speciálních potřeb dětí a 
v přípravných třídách základních škol." (RVP PV, s.4) Dále se stává směrodatným 
pro zřizovatele vzdělávacích institucí i jejich odborné a sociální partnery. 

V pvP PV je uvedeno, že: „předškolní vzdělávání může plnit i úkol diagnostický, 
zejména ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Dětem, které to 
potřebují má poskytovat včasnou speciálně pedagogickou péči a tím zlepšovat jejich 
životní i vzdělávací šance." Dále je zde uvedeno, že specifikem předškolního 
vzdělávání je: „Vzdělávání má být důsledně vázáno k individuálně různým potřebám 
a možnostem jednotlivých dětí, včetně vzdělávacích potřeb specifických. Každému 
dítěti je třeba poskytnout pomoc a podporu v míře, kterou individuálně potřebuje, 
a v kvalitě, která mu vyhovuje." (RVP PV, s.6) 

Podle nového školského zákona č.561/2004 §4 Rámcové vzdělávací 
Programy: stanoví i podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
Potřebami. Tyto podmínky jsou stanoveny v první části 8. kapitoly RVP PV (příloha č. 
7)- Jsou zde formulovány jak obecné, tak i konkrétní podmínky pro vzdělávání dětí se 
zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením. Konkrétní podmínky jsou 
upřesněny pro jednotlivé druhy postižení dítěte: pro děti s tělesným, zrakovým 
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a sluchovým postižením, s poruchami pozornosti a vnímání (děti s poruchou učeni 
a chování), s poruchami řeči, s více vadami a autismem. 

V aktualizované verzi došlo k menším změnám, např. neodděluje podmínky 
pro vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením, 
v jednotlivých podmínkách je brán zřetel na individuální možnosti dětí v osvojování 
specifických dovedností, jsou doplněny některé podmínky k jednotlivým druhum 
postižení (např snížený počet dětí ve třídě, zajištění osobního asistenta). 

Specializované služby o děti se speciálními vzdělávacími potřebami (napr. 
logopedie, rehabilitace či jiná péče) má být zajišťována ve spolupráci s příslušnými 
odborníky. 

RVP PV otevřeně podporuje integrované vzdělávání dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami následovně: „Integrace dětí do běžné mateřské školy však 
znamená přiblížení se normálnímu prostředí a oslabení určité izolace dítěte i jeho případného 
vylučování ze společnosti ostatních vrstevníků. To bezpochyby usnadňuje osobnostní a 
sociální rozvoj i sociální integraci dítěte. Z toho důvodu RVP PV podporuje integraci dětí 
všude tam kde je to vzhledem k druhu a míře postižení či znevýhodnění dítěte možné, resp. 
kde lze vytvořit a zajistit potřebné podmínky." (s.37) 

Přestože program prosazuje integrované vzdělávání tam, kde je to možné, 
zůstává otázka, kde je to možné a kde lze vytvořit a zajistit potřebné podmínky. 
Autorka se domnívá, že v konečném důsledku záleží na ochotě jednotlivých lidí tyto 
podmínky pro integraci, i třeba minimální, zajistit. 

Oproti dříve platným dokumentům pro předškolní zařízení došlo však 
k velkému posunu. Konečně se otevřeně hovoří o integraci jako o humanizaci 
českého školství a v té otevřenosti jsou formulována pozitiva integrace a zároveň je 
zde upozorňováno na možná rizika integrace a základní předpoklady vyloučení popř. 
maximální snížení těchto rizik. Tím je umožněno více s předstihem o konkrétním 
předškolním dítěti uvažovat a plánovat všechny kroky tak, aby proces zařazení dítěte 
se znevýhodněním mohl probíhat úspěšně. 

B) Školní vzdělávací program 
RVP PV představuje závazný kurikulární dokument a je zásadním 

východiskem pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Každá škola je povinna 
nejpozději do 1. září 2007 vytvořit svůj vlastní školní vzdělávací program a následně 
jej realizovat. 

Školní vzdělávací program (dále ŠVP), který je vázán na konkrétní podmínky 
daného zařízení, umožňuje do sebe včlenit specifickou situaci kolem 
znevýhodněného dítěte. Dřívější programy byly určeny plošně pro všechny mateřské 
školy, současné si vytváří každá mateřská škola sama, a tím jsou na ní kladeny 
vyšší nároky. Pro školu se tak stává závazným programem. Tím, že je škola povinna 
ŠVP naplánovat a držet se ho, tak pak musí garantovat inkluzivní vzdělávání, které 
formuluje. 

Tím, jak se postupně přibližují kurikulární dokumenty školnímu prostředí, 
přizpůsobuje se i integrace daným podmínkám. Za této situace by včlenění dětí 
s postižením mělo být čím dál menší problém implikace a integrace by mohla být 
jedním z konkrétních znaků školních vzdělávacích programů. 
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3.2.7 Vývoj integrace v ČR po roce 1989 

Vývoj integrace v mateřských školách v ČR po roce 1989, které lze vyčíst ze 
statistických údajů. Autorka tyto údaje získala ze dvou zdrojů: a) od roku 1989-1998 
z Národní zprávy o stavu předškolní výchovy, vzdělání a péče o děti předškolního 
věku v České republice, b) 1999-2004 z Ústavu pro informace ve vzdělávání. Údaje 
jsou shrnuty do následujících tabulek. 

Údaje postihují oblast integrace individuální a skupinové v běžných 
mateřských školách s porovnáním dětí s postižením vzdělávané ve speciální 
mateřských školách. 

Individuálně integrované děti v běžných mateřských školách (individuální 
integrace) 

Tabulka č. 1 Individuálně horované děti v běžných mateřských školách ~ I ~ I I I /~v í~\ / í~\ I rvrv ir\r\ f\í\ tr\ 1 AI/, 

Integrované děti 
celkem 

93/94 

4 102 

mentální postižení 
.sluchové postižení 

zrakové postižení 
s vadami řeči 

Jě lesné postižení 
zdravotně os labené 
kombinované postižení 
s vývojovými 

[poruchami 
Se sníženou 

[psychosociální adaptací 
aut ismus 

510 
104 
305 
516 

325 
486 
472 

94/95 

3 057 

402 
98 

289 
934 

240 

95/96 

2 569 

96/97 
2 654 

325 
77 

171 
1 089 

364 

384 

438 

230 

469 

284 208 

297 
70 

133 
1 300 

97/98 
3 0 1 5 

244 

384 
226 

Před rokem 93/94 se počet integrovaných dčli nevykazoval 

327 
87 

142 
572 

98/99 

3 455 

248 

405 
234 

361 
92 

125 
912 

99/00 

3 138 

409 
97 

114 
1 581 

00/01 
3 006 

399 
79 

104 
1 477 

285 

442 
238 

297 

429 

196 

298 

431 

0 1 / 0 2 

2 7 2 8 

332 
68 

100 
344 

02/03 

2 537 

281 
79 

03/04 

2 001 
04/05 

1 919 

247 
78 

87 70 
1 234 965 

261 

405 

196 

15 22 

195 

248 

406 

170 

180 141 

23 22 23 

221 
74 
68 

920 

187 

307 283 

127 

39 

Z tabulky je patrné, že celkový počet integrovaných dětí v běžných mateřských 
školách v letech 1993-2004 výrazným způsobem klesá. Největší pokles je znatelný 
u dětí se zrakovým postižením a mentálním, nejmenší u dětí se sluchovým 
postižením a s vadami řeči a s kombinovaným postižením. Jedinou zvyšující se 
skupinou individuálně integrovaných dětí jsou děti s autismem, které byly zařazeny 
do statistik od roku 1998. 
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Děti s postižením ve speciálních a specializovaných třídách běžných 
mateřských škol (skupinová integrace) 

Vyhláškou MŠMT č. 35/1992 o mateřských školách bylo umožněno zřizovat 
v mateřských školách speciální a specializované třídy. Vyhláškou MŠMT 73/2005 
Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, 
žáků a studentů mimořádně nadaných je vzdělávání v těchto třídách považováno za 
skupinovou formu integrace. 

Tabulka č.2 Děti s postižením ve speciálních a specializovaných třídách 
93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 

Integrované děti 
celkem 

3 920 3 799 4 105 4 479 4 209 4 396 4 470 4 360 4 222 4 268 4 4 2 3 4 078 

J H n t á l n í postižení 704 419 314 369 253 136 127 88 46 63 55 83 
.sluchové postižení 142 73 34 53 - 3 5 2 3 4 5 5 
p r a k o v é postižení 296 218 244 224 198 207 188 190 178 170 164 144 
s vadami řeči 1 377 1 834 2 352 2 494 2 575 2 679 2 794 2 824 2 774 2 884 2 914 2 701 

tělesné postižení 46 34 27 4 24 26 19 25 7 14 17 15 
zdravotně oslabené 705 943 911 909 781 842 663 598 535 615 693 612 

.kombinované postižení 565 214 210 403 363 424 558 490 493 376 426 373 
s vývojovými 

j w r u c h a i m _ 
85 64 13 23 15 79 -

Se sníženou 

.psychosociální adaptací 
- - - - - - 113 142 177 144 138 129 

autismus - - - - - - 3 1 9 8 11 16 

Forma skupinové integrace má vyrovnaný vývoj s mírnou vzrůstající tendencí. 
Největší nárůst a velmi výrazný je u integrovaných dětí s vadami řeči a po počátku 
diagnostikování autismu u dětí s autismem. Naopak největší pokles lze zaznamenat 
u dětí se sluchovým postižením a u dětí s mentálním postižením. 

Speciální mateřské školy a běžné mateřské školy 

J^buikcu j Speciální mateřské školy a běžné mateřské škol) 

l l ť " ve speciálních 
mateřských školách 
a e t I ve speciálních a 
special izovaných 
třídách 

dčti integrované 
v běžných třídách 

03/04 
3 601 

3 920 

4 102 

04/05 
3 448 

3 799 

3 057 

05 /06 
3 845 

4 105 

2 569 

06 /07 
3 609 

4 479 

2 654 

07 /08 
3 710 

4 209 

3 015 

08/00 
3 600 

4 396 

3455 

00/00 
6 438 

4 470 

3 138 

00/01 
6 309 

4 360 

3 006 

О I /02 
6 204 

~4222 

2 728 

02 /03 
6 091 

4 268 

2 537 

0 3 / 0 4 | 
5 849 , 

4 423 

2 001 

04 /05 | 
5 743 

4 078 

I 9 1 0 

Ve srovnání počtu dětí ve speciálních mateřských školách, dětí ve speciálních 
a specializovaných třídách a dětí integrovaných v běžných třídách je možné 
yysledovat dvě protichůdné tendence. Zatímco počet dětí ve speciálních mateřských 
školách výrazně vzrůstá, počet dětí integrovaných v běžných třídách výrazně klesá. 
Počet dětí ve speciálních a specializovaných třídách je poměrně stabilní. 
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Děti vzdělávané ve speciálních mateřských školách 

Vzhledem k výrazně klesajícím tendencím individuálně integrovaných dětí 
v běžných mateřských školách, autorka uvádí pro srovnání údaje počtu dětí se 
zdravotním postižením ve speciálních mateřských školách. 

Tabulka č. 4 Děti vzdělávané ve speciálních mateřských školách 

Celkem 

mentální postižení 
sluchové postiženi 

93/94 

3 601 

530 
208 

94/95 

3 448 

95/96 

3 845 

608 
234 

659 
215 

96/97 

3 699 

97/98 

3 719 

573 509 520 
199 

98/99 

3 690 

181 163 

99/00 

6 438 

365 

00/01 
6 309 

160 
287 
156 
291 

01/02 
6 204 

302 
150 
285 

02/03 

6 091 

03/04 

5 849 

237 264 
116 136 

04/05 

5 743 

227 
144 
262 

zrakové postižení 312 364 299 296 291 280 297 276 245 

vady řeči 370 800 858 

tělesné postižení 59 

kombinované postižení 106 
- z toho 

hluchoslepé 
vývojové poruchy 
zdravotně oslabené 155 
Ostatní 861 

Při zdr. zařízeních 
Se sníženou 

[psychosociální adaptací 

205 206 

736 887 

99 79 
402 642 

Bez zdravotního 
[postižení 
Děti z D D , vých. /diag 
Ústavu 
S lékařskou 
djag.autisnius 

878 934 894 997 019 028 1 128 1 127 1 210 

191 196 209 

906 931 891 

95 99 75 

561 578 561 
97 

210 182 
1085 897 

632 

2320 
133 

162 

628 

120 
891 

97 101 
843 797 

6 1 0 

2 460 
146 

184 

55 

22 

42 

17 

2 384 
155 

204 

634 598 

152 
741 
10 

594 

2 305 2 174 
151 144 

237 

44 31 

36 

2 1 0 

11 

42 

2 0 1 2 
104 

2 2 1 

13 

63 

Počet dětí ve speciálních mateřských školách v roce 2004 oproti roku 1993 
vzrostl. Výrazný nárůst počtu dětí ve speciálních mateřských školách je znatelný ve 
školním rocel999/2000, kdy se změnila kategorizace a do výkazů se začaly uvádět 
děti z mateřských škol při zdravotnických zařízeních. Celkové údaje tedy nelze 
srovnávat. Pokud by se děti při zdravotnických zařízeních nebraly v úvahu, lze 
konstatovat, že počty dětí ve speciálních mateřských školách jsou v průběhu 
jedenácti let stabilní. 

Mohou se však srovnávat údaje o dětech podle druhu postižení. Největší 
nárůst je možno zaznamenat u dětí zdravotně oslabených, u dětí s vadami řeči, dětí 
s tělesným postižením a dětí s diagnózou autismus. Naopak největší úbytek je 
zaznamenán (kromě u dětí z dětských domovů nebo výchovně-diagnostického 
ústavu) u dětí s mentálním postižením. 

Zajímavým údajem je i počet dětí bez zdravotního postižení, který je 
vykazován od roku 1999 v návaznosti na Vyhlášku MŠMT č. 127/1997 Sb., 
o speciálních školách a speciálních mateřských školách. 
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Závěr 

Zvýše uvedených údajů vyvstalo mnoho otázek. Zajímavým údajem je 
klesající počet dětí s vadami řeči integrovaných individuálně v běžných mateřských 
školách a naopak jejich nárůst ve speciálních a specializovaných třídách běžných 
mateřských škol a ještě větší nárůst ve speciálních mateřských školách. Autorka tuto 
otázku diskutovala se třemi logopedkami a všechny tento údaj velmi překvapil. 
Velkým problémem v současnosti je velký nárůst dětí s vadami řeči, který je 
negativním důsledkem především nekvalitní komunikace v rodinách. To je však jiná 
otázka. Zarážející je, že děti, které by mohly mít dobré mluvní vzory i od svých 
vrstevníků, jsou izolováni ve speciálních třídách. Odborníci na tuto otázku nedokázali 
odpovědět. 

Vývoj individuální integrace v běžných mateřských školách v CR má velmi 
zarážející klesající tendence. Pokud by údaje měly klesající tendence u všech 
srovnávaných forem vzdělávání, mohly by se tyto tendence spojovat s klesajícím 
počtem dětí v předškolních zařízeních v důsledku klesající porodnosti. Klesající 
tendence jsou však pouze u individuálně integrovaných dětí a to výrazným poměrem, 
což není zanedbatelný údaj. 

Autorka se domnívá, že by si tato otázka zasloužila odborného výzkumu na 
celonárodní úrovni, který by prozkoumal podmínky školské integrace v mateřských 
školách, obdobný jako provedl Michalík (2005) na základních školách. 
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3.3 Integrace v zahraničí 

Po roce 1989, kdy byla v České republice umožněna integrace dětí se 
zdravotním postiženým do běžných škol, se začali odborníci ohlížet po zkušenostech 
ze zahraničí. 

Autorka čerpala ze studie Evropského společenství z roku 1998, která 
popisuje jakým způsobem je v jednotlivých zemích řešena otázka integrace žáku se 
speciálními vzdělávacími potřebami a co ji v praxi provází. Obsahuje popis stavu 
politiky integrace a jejího naplňování ve 14 evropských zemích. Tento dokument byl 
zpracován na základě pověření, jímž Evropská komise požádala o zhodnocení stavu 
integrace a o porovnání stavu vývoje se stavem, jak je zachycen ve Zprávě Komise 
o stavu realizace politiky integrace v členských státech (1988-1991), která byla 
vydána v listopadu 1992. 

Dále měla autorka k dispozici zprávu, kterou zpracovala Evropská agentura 
pro rozvoj speciálního vzdělávání z pověření Evropské komise, jež pokrývá období 
do roku 2002. Tato zpráva se zaměřuje na současnou situaci a trendy v oblasti 
speciální pedagogiky v 18 evropských zemích (v zemích EU, Švýcarsku, Islandu 
a Norsku). Hlavním omezením této studie je, že se zabývá výhradně dětmi ve věku 
povinné školní docházky a ponechává tak stranou problematiku předškolního 
vzdělávání. 

Ze studie vyplývá, že lze země rozdělit podle míry prosazování trendu 
začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do tří kategorií: 
a) jednosměrný přístup - země snažící se zapojit téměř všechny žáky se zvláštními 
potřebami do běžného vzdělávání. Zároveň je běžným školám poskytována řada 
podpůrných služeb. K těmto zemím patří Španělsko, Řecko, Itálie, Portugalsko, 
švédsko, Island a Norsko. 
b) mnohostranný přístup - země podporující různé způsoby zapojení, nabízejí celou 
škálu škol od běžných institucí až po specializovaná zařízení. K nim patří Dánsko, 
Francie, Irsko, Lucembursko, Rakousko, Finsko a Velká Británie. 
c) dvojsměrný přístup - v těchto zemích existují dva oddělené vzdělávací systémy 
a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou obvykle umisťovány do 
specializovaných zařízení nebo tříd. Naprostá většina žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami se neúčastní běžné výuky spolu s vrstevníky. Každý 
vzdělávací systém má svou zvláštní legislativu a předpisy. Vzhledem k probíhajícím 
změnám je těžké určit, které země spadají do této kategorie, ale pravděpodobně 
mezi ně patří Švýcarsko, Belgie, Nizozemí a Německo. 

Zpráva mimo jiné obsahuje popis situace v jednotlivých státech. Autorka si 
vybrala pro tuto práci země, které zastupují kategorie, kde prosazují v integrační 
politice mnohostranný přístup (Francii) a jednosměrný přístup (Itálii a Norsko) . 
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Francie 

Integrační politika 
Ve Francii je povinná školní docházka od 6 do 16 let. Systém vzdělávání je 

rozdělen do tří úrovní: základní škola, která zahrnuje dvě podúrovně, mateřskou 
školu a nižší stupeň základní školy (8 let), nižší střední škola „colleg" (4 roky) 
a šestisemestrová škola „lycée" (3 roky). Základní škola je rozdělena do tří cyklů: 
I.mateřská škola pro děti od 3 let, II. základní učební cyklus, který zahrnuje poslední 
rok mateřské školy a první dva roky nižší základní školy, III. pokračující nižší stupeň 
základní školy. 

Od 70. let došlo ve Francii k řadě změn: a) rozšířily se rozdílné metody výuky 
nutné pro heterogenní populaci, b) administrativní reorganizace, teritoriální 
decentralizace práva, odpovědnost přenesena ze státu na lokální autority, 
c) Orientačním zákonem o vzdělávání z roku 1989 bylo redefinováno právo žáků na 
vzdělání. Je v něm ustanoveno právo každému žákovi na docházku do mateřské školy od 
tří let, dále, že každý mladý člověk musí mít možnost získat profesní kvalifikaci, a že 
se nepřipouští žádná diskriminace - platí pro všechny žáky i se speciálními vzdělávacími 
potřebami.. 

Memorandum z roku 1991 vydané Ministerstvem zdravotnictví a sociálních 
věcí specifikuje, že škola nejblíže bydlišti žáka je povinna žáka přijmout. V sociálně 
slabých oblastech se doporučuje přijmout děti do mateřské školy ve dvou letech. 

Na speciální výchově se podílí Ministerstvo školství, Ministerstvo zdravotnictví 
a sociálních věcí a také Ministerstvo spravedlnosti. Je založena na síti tříd, škol 
a speciálních zařízení. Důležitá v této oblasti je prevence. Trend je, pokud to není 
nutné, neposílat děti do speciálních institucí a minimalizovat dobu strávenou ve 
speciálních institucích. 

Definice postižení 
Zákon pro postižené z roku 1975 nedefinuje postižení. Postižený žák je 

takový, o kterém rozhodla Komise pro speciální vzdělávání. 
V návaznosti na Zákon pro zdravotně postižené z roku 1975 byla zákonodárci 

vytvořena Komise pro speciální vzdělávání (CDES-Comimission Départementale 
d'Education Speciále), která rozhoduje jaká finanční nebo výchovná asistence bude 
postiženému dítěti poskytnuta. Komise pomáhá dětem se smyslovou, motorickou 
nebo duševní vadou nebo s chronickým onemocněním. Může zařazovat děti pouze 
do některých zařízení (léčebně-vzdělávacích). O nutné péči dětí se speciálními 
potřebami neurčenými komisí mohou rozhodnout lékaři ve spolupráci sjuvenilním 
soudem. 

Posuzování situace žáka 
Všechna rozhodnutí o poskytnutí speciální výchovy, personální asistence, 

rehabilitace podléhají schválení komise. Pokud není potřeba finanční pomoc, jsou 
jednotlivé případy monitorovány lokálními komisemi. Dále komise může přidělit 
Příspěvek osobě pečující o postižené dítě ve věku od 0 -20 let. S financováním škol 
Pomáhají další programy, nadace, lokální instituce nebo nestátní organizace. 
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Zabezpečování péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
Ministerstvo školství zřizuje tři typy zařízení: 

a) instituce vyvíjející činnost v rámci škol hlavního vzdělávacího proudu, jejichž 
posláním je předcházet poruchám učení, 

b) instituce odpovědné za kolektivní nebo individuální integraci, 
c) instituce poskytující „adaptované" všeobecné vzdělání a přípravu na povolání. 

První kategorie zahrnující speciální síť (zřízena v dubnu 1990) zajišťuje podporu 
dětem, které mají problémy v předškolním zařízení a na základní škole. Tyto instituce 
vznikly z dřívějších tzv. adaptačních forem - adaptační třídy s týmy pedagogicko-
psychologické pomoci, vzniklé v roce 1970. Podporu poskytují školní psychologové 
a speciální pedagogové malým skupinkám dětí (max. 15 dětí). Vzdělávání 
v adaptačních třídách nepřesahuje jeden rok. Jejich hlavním úkolem je prevence. 

Další kategorií jsou kolektivní integrace nebo adaptační výukové jednotky. 
Základní školství zahrnuje čtyři typy integračních vzdělávacích tříd: pro žáky 
s mentálním, sluchovým, zrakovým postižením nebo s poruchami hybnosti 
a umožňují jim navštěvovat běžnou třídu. Každý žák má individuální program. Do 
těchto tříd zařazují žáky Komise pro speciální výchovu. Asi 60 speciálních základních 
škol dosud nebylo zrušeno. Dnes jsou určeny hlavně pro děti se senzorickým 
postižením. Na tyto školy navazují podobné instituce, které pomáhají s integrací žáků 
po skončení základní školy. 

Všeobecná profesní adaptovaná výuka (SEGPA-General and Vocational 
Adapted Teaching)) je třetí kategorií a je určena pro adolescenty s cílem dosáhnou 
dokončení programu a splnit odbornou kvalifikaci. Probíhá na běžných školách pod 
dohledem speciálních pedagogů a za pomoci speciálních metod výuky. 

Čtvrtou kategorií jsou (EREA-Etablissement Régionaux d'Enseignement 
Adapté) internátní školy pro adolescenty se stejnými problémy jako ve třetí kategorii, 
navíc pro děti s problémy v rodině a sociálními problémy. Někdy zajišťují výuku 
i žákům se smyslovým nebo tělesným postižením. 

Ve Francii je také řada zařízení, která jsou většinou spravovaná soukromými 
neziskovými organizacemi. Pokrývají tři sektory medicínsko-vzdělávací, sociálně-
výchovný a lékařské péče. 

Itálie 

Integrační politika 
V Itálii probíhá již dlouhodobě snaha o zlepšení pravidel integrace záku 

s postižením do normálních tříd. Díky dobré legislativě více než 25 let jsou 
integrováni všichni žáci s různým typem postižení. V italské ústavě je zakotveno 
právo na vzdělání pro všechny. Poprvé realizováno zákonem č. 517/1977, který 
zrušil diferencované třídy. Integrace žáků s postižením do škol je zakotvena v zákoně 
0 handicapovaných (6.104/92) a byla posílena prezidentským dekretem zr.1994, 
umožňující kooperaci mezi školami, zdravotnickými organizacemi a rodinou 
v přípravě individuálního vzdělávacího plánu. Individuálně vzdělávací plán je 
zaměřen na rozvoj schopností a možností žáka. 

Integrační školní model představuje následující kroky: 
1 • Zjištění případu 
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- rodiče nebo škola se souhlasem rodičů zajistí vyšetření dítěte specialistou 
2. Funkční diagnóza 
- popis patologie, postižení, schopností a dovednosti zaka na zaklade dat 
poskytnutých odborníky (lékaře, psychologa, rehabilitačního terapeuta, sociálního 
pracovníka a lokální lékařské autority). 
3. Funkční dynamický profil „ , . . 
- analytický popis založený na funkční diagnóze, potenciálu zaka a mozny vývoj 
vypracovaný týmem odborníků a rodiči. Musí být v pravidelných intervalech 
modifikován na základě výsledků žáka. 
4. Individuální vzdělávací plán .x . . 
- oficiální dokument o zařazení žáka do normální školy. Tndm_ učitel spolu se 
speciálním pedagogem vytvoří plán podle schopností a potřeb zaka. Snahou je 
zajistit zvláštní podmínky, které potřebuje pro vstup do normálního života. 
Nejdůležitějším aspektem, který je brán v úvahu při přípravě plánu, je podpořit 
dovednosti důležité při sociálním začlenění žáka. 
5. Vyhodnocení a monitorování 

- kontrola výsledků, která je důležitá pro možné změny. 

Výsledky zjišťuje třídní komise a vydává potvrzení o účasti pro postoupení do 
vyššího ročníku. 

Ministerstvo školství je odpovědno za vzdělávací aktivity a garantuje tak 
kontinuitu výuky jak v rámci jedné školy tak i mezi různými úrovněmi skol. 

Integrace žáků s postižením do běžné třídy znamená snížení poctu zaku ve 
třídě. Současné právo umožňuje maximálně 25 žáků s jedním žákem s postižením 
nebo dva žáky s lehkým postižením. Pro zařazení žáka do běžné třídy je rozhodující 
psychicko-fyzický stav žáka ne věk. 

Definice postižení ,. , , f . , . 
Osoba je zařazena mezi postižené, pokud její psychické, fyzické nebo 

smyslové postižení způsobuje potíže v učení, ve vztazích nebo zařazeni do 
pracovního života a pokud je natolik závažné, že vyvolává sociální nevýhody nebo 
vyřazení ze společnosti. Postižení je označeno jako závažné, pokud postižený člověk 
vyžaduje neustálou pomoc a péči. 

Posuzování situace žáka , x.„ , „,, 
Místní příslušné zdravotnické komise, evidující postizene zaky a zajistuji 

stálou pomoc. V komisi je sociální pracovník a odborník na jednotlivý typ postižení. 

Zabezpečování péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
Dětem od narození do 3 let je garantována možnost zařazení v jeslích, dětem 

od 3-6 let v mateřské škole, žákům se speciálními vzdělávacími potřebami od 6 -14 
let je garantováno vzdělávání v běžné škole. Dále je garantován těmto žákům postup 
k vyššímu vzdělání. Vzdělávání je zaměřeno k rozvoji potencionálu žáka ve výuce, 
komunikaci, rozvoji vztahů a socializaci. Pokud nejsou tito žáci schopni docházet do 
školy, mají zajištěnu výuku jiným způsobem (v nemocnicích nebo detašovaných 
pracovištích). Školy dostávají pomůcky potřebné ke vzdělávání žáka s postižením. 

Hlavní politikou Itálie je zařazení žáka s postižením do běžné školy, ale stále 
existují školy pro žáky slepé, hluché nebo pro žáky s poruchami řeči. Tito žáci mohou 
dokončit vzdělání ve speciální nebo běžné škole. 
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Norsko 

Integrační politika 
Vláda stanovuje cíle a určuje rámec vzdělávání. Standard je zajištěn právem 

a národním kurikulem. V každém kraji je zřízen Národní úřad pro vzdělávání. 
V každé obci (municipality) je národní vzdělávací kancelář, která zajišťuje vzdělávací 
cíle a rozhoduje o jednotlivých žácích. Zodpovědnost je tedy významně přesunuta 
z centrálních na místní orgány. Obecní úřady řídí základní a nižší střední školy, 
okresní úřady vyšší střední školy. 

Od roku 1975 není žádná speciální legislativa týkající se speciálního školství. 
Zákonem o základním a nižším středním vzdělávání je uložena obcím zodpovědnost 
za vzdělávání všech žáků v místě bez ohledu na jejich schopnosti. Žáci jsou 
registrováni v místní škole a všichni mají právo na výuku přizpůsobenou jejich 
schopnostem. 

Obce mohou organizovat speciální vzdělávání různým způsobem, ale hlavní 
snahou je zařadit žáky s postižením do běžné školy. Tito žáci mají právo na 
pedagogicko-psychologickou podporu. 

Definice postižení 
- žáci, kteří jsou neschopní výuky v běžných školách 
- nejsou rozděleni do kategorií v legislativě ani v kurikulu 
- přetrvávají tyto kategorie: postižení zrakové, sluchové, tělesné, řeči a komunikace, 
chování a emoční, speciální poruchy učení, závažné poruchy učení 

V praxi se upouští od lékařské diagnózy a přesouvá se k popisu, jak žák 
funguje. 
Vzdělávání je založeno na schopnostech žáka, ne na jeho slabostech. 
Postižení definováno jako rozdíl ve schopnostech individua a požadavcích, které jsou 
na něj kladeny v oblastech k získání nezávislosti a začlenění do života. 

Posuzování situace žáka 
Cílem je identifikace žáků s postižením co nejdříve. Spolupracují zdravotní centra 
s pedagogicko-psychologickými centry. Pedagogicko-psychologická centra mohou 
žádat o pomoc rodiče a se souhlasem rodičů lékaře, mateřské školy, školy. Zpráva 
obsahuje důvody, proč je vhodná speciální výuka, její rozsah a organizaci. Potom 
škola vypracovává individuální plán, který je posouzen pedagogicko-psychologickým 
centrem. 
Zpráva radí obcím jak zajistit odpovídající vzdělávání. 
Rodiče si mohou stěžovat národní kanceláři, když nejsou se speciálním vzděláváním 
spokojeni. 

Zabezpečování péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je zajišťováno 

většinou v běžné škole, do které žák místně přísluší. Vzdělávání je umožněno také 
v malých skupinkách nebo formou individuálního vzdělávání nebo kombinací 

Do roku 1992 bylo v Norsku 40 speciálních škol. 20 z nich bylo v rámci 
reorganizace uzavřeno, ze zbylých 20 speciálních škol byla pro žáky s určitým 
Postižením zřízena specializovaná odborná centra (pro žáky s mentálním, 
sluchovým a zrakovým postižením, dyslexií, poruchami chování a závažnými 
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poruchami učení) a 4 specializovaná regionální centra (pro děti s vrozenou 
hluchoslepotou). Byl založen program pro autisty a národní centrum pro děti 
s MBD/ADHD, Tourettovým syndromem a narkolepsií. 

Byl vybudován podpůrný systém pro běžné školy - 285 pedagogicko-
psychologických center a 20 národních center. 

Závěr 

Ve zprávě bylo konstatováno, že mezi jednotlivými zeměmi existují rozdíly, jak 
v definování speciálních potřeb, tak v jejich kategorizaci. V některých zemích je 
definován pouze jeden nebo dva typy speciálních vzdělávacích potřeb. V jiných 
zemích se typy speciálních vzdělávacích potřeb dělí do 10 a více kategorií. Většina 
zemí rozlišuje 6 - 1 0 typů speciálních vzdělávacích potřeb. 

Obsah pojmu „speciální" je otázkou, kterou se zabývají téměř všechny země. 
Náhled na pojem „handicap", respektující lékařské zřetele, je z hlediska současného 
vnímání nutno orientovat více do oblasti vzdělávání a spíše se soustředit na 
důsledky, které postižení z hlediska vzdělávání žákovi způsobuje. Snaha popsat 
zdravotní postižení ve vztahu kjeho následkům je jasně patrná téměř ve všech 
zemích. 

V oblasti zabezpečování péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
se objevuje celá řada trendů. Předně je to transformace speciálních škol na odborná 
specializovaná centra. Očekává se, že tato pracoviště budou plnit následující úkoly: 

• proškolování učitelů a pořádání vzdělávacích kurzů pro učitele a další odborné 
pracovníky, 

• zpracovávání a distribuce materiálů a informací týkajících se vzdělávacích 
metod, 

• podpora učitelů škol hlavního vzdělávacího proudu a rodičů 
• pomoc při přechodu žáků na trh práce. 

Dalším zjištěním je, že ve většině zemí existuje celá řada možností jak zajišťovat 
speciálně pedagogickou péči. Ve všech zemích je realizována vzdělávací politika, 
která umožňuje integraci. 

Významné rozdíly lze sledovat v přípravě učitelů. V některých zemích bylo 
studium speciální pedagogiky zařazeno jako integrální součást základního programu 
Přípravy všech učitelů. Jiné země uplatňují v rámci přípravy speciálních pedagogů 
téměř plně oddělený vzdělávací program, což může být důsledkem rozdílů v přístupu 
k organizaci vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Rozdíly se 
objevují i ve způsobu, jakým se dosahuje vyšší úrovně znalostí a dovedností 
Pedagogických pracovníků. Studium speciální pedagogiky může být strukturovanou 
součástí základního učitelského studia, jindy se může jednat o oddělenou formu 
studia (doplňujícího základního studia učitelství), formou kurzů organizovaných 
v rámci dalšího vzdělávání učitelů nebo o kombinaci těchto forem. 

Ve zprávě je konstatováno, že postoje učitelů souvisejí s osobními zkušenostmi, 
úrovní přípravy, dostupností podpůrných služeb i s celou řadou dalších specifických 
Podmínek (počet žáků ve třídě, pracovní vytíženost učitele). Společným jevem je 
menší ochota učitelů integrovat žáky se závažnými emocionálními problémy chování. 

Role speciálních škol ve vztahu k integraci úzce souvisí se vzdělávacím 
systémem příslušné země. V zemích s poměrně rozsáhlým systémem speciálního 
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školství se speciální školy na procesu integrace aktivně podílejí a naopak. 
V rozsáhlém systému speciálního školství je tendence škol hlavního vzdelavac.ho 
proudu přenášet problémy na speciální školy a integrace se uskutecnuje obtizne^ 

Postoje rodičů k integraci jsou obecně kladné. Zazniva vsak ze v případe 
závažnějšího postižení dávají přednost vzdělávání v oddelenych podmínkách 
speciálního školství. V1 „ ,v . 

V souvislosti s překážkami integrace poukazují nektere zeme na potřebnost 
odpovídajícího systému financování. 

Z další analýzy údajů vyplynulo několik zajímavých zjištěni. Ukazalo se, ze 
existuje vysoký stupeň korelace mezi procentem žáků, kten se vzdelavaj. 
v segregovaných podmínkách a hustotou obyvatelstva v prislusne zemi. 

Vývoj, ke kterému v Evropě došlo v posledních 10 letech, je charakterizovali 
několika zajímavými jevy. V zemích uplatňujících dva oddělené systémy je patrny 
posun k propojování. Tam, kde je uplatňován jeden vzdělávací systém a v zemích 
kde jsou oba systémy propojovány dochází k transformaci speciálních skol na 
specializovaná odborná centra. , . 

Ve většině zemí je odpovědnost soustředěna do kompetenci ministerstva 
školství tam kde to tak není, nastávají při shromažďování informací komplikace. 
Ukazuje se, že je výhodou přenést pravomoce na místní a regionální organy. 

Pokud jde o problémy a další úkoly, byly zdůrazněny následující body: 
1. Postavení v němž se ocitají zranitelní žáci v důsledku tlaku, který je na školy 
vyvíjen v souvislosti se zlepšováním jejich vzdělávacích výsledků, vytvari rostoucí 
napětí Tento problém se zcela jistě stane v blízké budoucnosti predmetem zajmu. 
2. Je nutné aby evropské země prováděly systematičtější monitorovaní situace 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami integrovaných ve školách hlavního 
vzdělávacího proudu i služeb, které jsou poskytovány. Je nutné vypracovat postupy 
monitorování i evaluace a stejně jako je tomu v systému hlavního vzdelavaciho 
proudu i v systému speciálního vzdělávání vyzdvihnout otázku odpovědnosti za 
vzdělávací výsledky. To je žádoucí zejména ve vztahu k decentralizaci, která se 
v evropských zemích začíná v rostoucí míře uplatňovat. Spolu stím je nutno 
vybudovat systém evaluace a kontroly, který by umožnil příslušnou etapu vývoje 
i výsledky, kterých bylo v jeho průběhu dosaženo, zhodnotit. 
3. Ve vztahu k monitorování a evaluaci může sehrát důležitou úlohu individuální 
vzdělávací program a plán. 
4. Oblastí, které bude nutno věnovat pozornost, je otazka integrace na středním 
stupni vzdělávání. V blízké budoucnosti bude nutno řešit otázku dalšího vzdělávání 
a proškolování pedagogických pracovníků a budování vstřícnějších postojů. 
5. Podle hrubých" odhadů jsou v Evropě v oddělených podmínkách vzdělávána 
asi 2,1% z celkového počtu žáků v r. 2002, (v r. 1998 2 %). Vzhledem k měnícím se 
počtům integrovaných i segregovaných žáků v jednotlivých zemích není možné 
Posoudit, jakých změn bylo v této souvislosti dosaženo. Je však možné konstatovat, 
že v zemích s relativně rozsáhlým odděleným systémem speciálního vzdělání 
dochází v posledních letech k nárůstu počtu žáků zařazených do speciálních škol. 
Přestože nejsou k dispozici přesné údaje, lze konstatovat, že za posledních šest až 
osm let nedošlo v Evropě v tomto směru k výraznému pokroku. Naopak, 
nespolehlivější odhady hovoří o mírném nárůstu segregovaných žáků. Existují stále 
některé země, v nichž je ještě nutno změnu politiky přenést do praxe. Důvod 
k optimismu však existuje. Je dán zejména vývojem v zemích, kde dříve docházelo 
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k mohutnému nárůstu počtu segregovaných žáků a u nichž je v současné době 
realizována slibně se rozvíjející integrační politika. 

Společným trendem v evropských zemích je snažit se o zapojování žáků se 
zvláštními potřebami do běžných škol a spíše poskytovat větší podporu učitelům 
v podobě většího množství pracovních sil, učebních materiálů, školení a vybaveni 

Dalším trendem je přesun od zvláštních škol a ústavů k podpůrným centrům. 
Z institucí denní docházky se tak stávají centra nabízející zdroje a podporu pro 
učitele, rodiče i ostatní. V mnoha zemích se využívá individuálních učebních plánů. 
Individuální program je hlavním prvkem zapojení dětí se zvláštními potřebami 
v běžných školách. 
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3.4 Rodina a dítě se zdravotním postižením 

Rodina má základní význam pro duševní vývoj dítěte. Ne všechny rodiny se 
však mohou radovat z narození zdravého potomka. Narozením dítěte s postižením 
dochází v rodině k mimořádně zátěžové situaci, se kterou se rodiče vyrovnávají 
různým způsobem. Dochází také k přebudování hodnot a výhledů do budoucna. 
Avšak i tu největší bolest je nutno překonat a zvládnout, je to důležité pro rodiče i pro 
samotné dítě s postižením, aby dítě v mezích svých možností bylo v životě šťastné. 

Blažek (1988) uvádí, že četné výzkumy rodin s dítětem s postižením přinášejí 
shodná zjištění: rodina je pod neustálým stresem. Rodiče prožívají úzkosti 
a deprese, negativně bývají ovlivněny manželské i sourozenecké vztahy. Největší 
zátěž bývá na bedrech matek. 

V posledních letech došlo k výraznému posunu zabezpečení výchovy dítěte 
s postižením v rodinách a je podporována integrace těchto dětí v běžných institucích. 
Pro úspěšnou integraci je potřeba si uvědomit v širších souvislostech problémy 
vycházejí z rodiny. 

3.4.1 Rodinná politika v ČR 

V současné době rodina prochází určitou krizí. Přestože je všeobecně znám velký 
význam rodiny, rodinné politice v České republice není věnovaná dostatečná 
pozornost. Dochází k posunům priorit zejména u mladší generace, kdy založení 
rodiny odkládají do pozdějšího věku. V popředí zájmu je budování kariéry, 
ekonomické zajištění a cestování. V důsledku těchto trendů klesá porodnost. 

Teprve v roce 2004 MPSV vypracovalo Národní zprávu o rodině, která se 
komplexně zabývá rodinnou politikou. Zpráva popisuje jednak vývoj rodinné politiky 
v ČR, sociodemografickou syntézou podmínek rodinného života a zajištěním podpory 
rodiny. Z této zprávy vyplývá, že stát si je vědom významu rodiny, ale je potřeba 
delšího časového úseku k pozitivním změnám v jeho celospolečenském vnímání. 

V České republice ani po roce 1989 nebyla rodinné politice věnována patřičná 
pozornost. Teprve v posledních letech je možno konstatovat určitý návrat k rodinné 
politice jako samostatnému tématu politických úvah. Naopak v neziskovém sektoru 
Postupně po celá devadesátá léta stoupala pozornost této problematice. Vznikla také 
celá řada organizací zaměřených na podporu rodiny, které spolupracují s řadou 
zahraničních institucí pro výzkum rodiny. 

Uvedením základních charakteristik jednotlivých dílčích kapitol Národní zprávy 
o rodině, zamýšlí autorka ukázat na vztah mezi problematikou diplomové práce 
a trendy, které ve vztahu k rodině v ČR jsou nastaveny. 

Rodina a vzdělávání (kap. III.5, s.22) 
„Vztah mezi rodinou a vzdělávacím systémem každého státu je jedním ze 

základních sledovaných kritérií vzdělanostního rozvoje společnosti na straně jedné 
a podpory instituce rodiny a hodnot s ní souvisejících na straně druhé. 

Role pedagogů a školy při kompenzaci újmy způsobené narušeným nebo 
nekvalitním rodinným prostředím bývá zdůrazňována v řadě oblastí. 

K předcházení hodnotových konfliktů mezi školou a rodinou má vést především 
vzrůstající význam participace rodičů žáků při organizačním i obsahovém vymezení 
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vzdělávání a výchovy. Stále je zdůrazňována primární odpovědnost rodičů za 
výchovu svých dětí a právě různé podoby účasti rodičů na vzdělávacím systému maji 
tomuto cíli napomoci. , 

V rámci předškolní výchovy poklesla v posledním desetiletí výrazné role jeslí 
jakožto prvku systému léčebně-preventivní péče. Naopak v oblasti materských skol 
nedochází k výrazným změnám v jejich zastoupení v systému předškolní výchovy. 
Míra účasti dětí na jejich činnosti se dnes pohybuje kolem 85 %." 

Rodina se specifickou potřebou pomoci (kap. III.8, s.26) 
„V České republice existuje velké množství rodin, které vyžadují zvýšenou 

podporu ze strany společnosti z důvodů různých znevýhodnění, s nimiž se potýkají. 
V této kapitole jsou mezi takové rodiny zahrnuty i rodiny se zdravotně postiženým 
členem. 

Na podporu rodin se zdravotně postiženými dětmi jsou zacíleny nektere typy 
sociálních služeb - raná péče, respitní péče, centra denních služeb aj. Také zde je 
třeba poukázat na nedostatečné legislativní ukotvení zejména nových, inovativních 
typů sociálních služeb, nízkou dostupnost služeb v některých regionech a problém 
kontroly kvality jejich poskytování (tím spíše, že tyto typy služeb poskytují především 
nestátní neziskové organizace). Jiné nedostatky lze spatřovat ve sféře vzděláváni 
děti se zdravotním postižením a jejich integrace do škol. V oblasti sociálního 
zabezpečení lze jako pozitivní ohodnotit delší rodičovský příspěvek poskytovaný do 
7 roku věku dítěte, v pozdějším věku dítěte má rodič pečující o toto dítě nárok na 
příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu. 

Autorka souhlasí s názorem, že rodinné politice nebyla ani po roce 1989 
věnována adekvátní pozornost. Zároveň se domnívá, že Národní zpráva o rodině se 
nestala tím zlomovým bodem, který by umožnil, aby současná politická reprezentace 
uvedla rodinu a její problematiku do centra svých zájmů. 

3.4.2 Rodina a právo 

Nástup komunistické diktatury před více než padesáti lety znatelně zasáhl dosud 
přirozeně se rozvíjející českou společnost. Vliv státu na rodinu a rodinnou výchovu 
se promítá i do legislativy. 

Zákonem č. 265/1949 Sb., o právu rodinném bylo stanoveno § 35: „Rodiče se 
starají o tělesný a duševní rozvoj dětí, zejména pečují o jejich výživu a výchovu tak, aby byly 
náležitě připraveny přispívat svou prací, podle svých schopností a náklonností, k prospěchu 
společnosti". Rodiče zaujímali „vrchnostenské" postavení založené na „moci" rodičů. 
(Schiller, s. 130,138) 
V Zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině byl posílen vliv státu a socialistických organizací na 
rodinnou výchovu Pro dokreslení dané doby autorka opět uvádí některé předpisy: 
§30 „ O výchovu dětí pečují v nerozlučné jednotě rodiče, stát a společenské organizace, 
zejména Československý svaz mládeže a jeho pionýrská organizace. " 
§31- odst. 1: „ Předním výchovným úkolem je působit na citový, rozumový a mravní vývoj 
dětí v duchu zásad morálky socialistické společnosti. " 
- odst.2: „ Výchova musí být vedena tak, aby děti získávaly stále širší a hlubší vzdělání, 
osvojily si odpovědný postoj k práci a aby do jejich vědomí a jednání pronikly takové morální 
zásady, jako láska k vlasti, přátelství mezi národy, ochrana společenského vlastnictví, 
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podřízenost osobních zájmů zájmům celku, dobrovolné a uvědomělé dodržovaní pravidel 
socialistického soužití, úcta k druhým, osobní skromnost, čestnost a obětavost. 
Rozhodující úlohu ve výchově dětí mají sice i nadále rodiče, ale stat svým vlivem 
a ideologickým tlakem často výchovnou roli rodičům upíral. 
§33odst 1 • Rodiče odpovídají společnosti za všestranný vývoj svých dětí, pečuji soustavné 
a důsledně o jejich výchovu, výživu a řídí jejich jednání tak aby z nich vyrostli zdraví 
a uvědomělí občané." 
V tomto předpise se zdůrazňuje jednota výchovného působení rodiny, státu (školní 
soustavy, zařízení předškolní péče, zdravotnictví,...) a společenských organizaci. 
„Zákon o rodině staví požadavek plného rozvoje osobnosti ditete. Tedy nejen 
připravenosti k prácí a odpovědný postoj k ní, ale i umění využít kulturně volný cas 
a prožít plný život odpovědného, uvědomělého, svou osobnost stale rozvíjejícího 
občana v duchu zásad socialistické morálky (Schiller, s.130). Rozhodující slovo ve 
výchově dětí mají rodiče. Stát zasahuje tehdy, pokud rodiče porušují povinnosti 

Totalitní rodinná politika byla vedena ryze ekonomickými (zaměstnanost žen) 
a populačními funkcemi (podpora porodnosti). Jejím smyslem bylo rozvolnit rodinné 
vazby, eliminovat přirozené rodinné funkce a význam rodiny ve společnosti fakticky 
omezit na jakousi hybridní formu rodiny fungující jen jako prostředí realizace 
základních biologických potřeb. (Národní zpráva o rodině, s.) 
Tento zákon je dosud platný ve znění pozdějších předpisu. 

Související předpisem zajišťující práva rodiny a dětí je Mezinárodní pakt 
o občanských apolitických právech, který byl přijat Vyhláškou č. 120/1976 Sb„ 
ministra zahraničních věcí o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech 
a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech. 
V čl.23 odst.1: „Rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti a má právo na 
ochranu společnosti a státu. " 
V čl.24 odst.1: „Každé dítě má bez jakékoli diskriminace podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, 
náboženství, národnostního nebo sociálního původu, majetku nebo rodu právo na takovou 
ochranu, která mu přísluší s ohledem na jeho postavení nezletilce, ze strany jeho rodiny, 
společnosti a státu." 

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře stanovuje v § 22 odst. 1 
výši sociálního příplatku, při kterém je použit nejvyšší koeficient, jde-li o dítě 
dlouhodobě těžce zdravotně postižené, dlouhodobě zdravotně postižené 
a dlouhodobě nemocné. Rodičovský příspěvek při péči o dlouhodobě zdravotně postižené 
dítě je poskytován až do sedmi let věku dítěte. 

Zákon č. 91/1998 Sb, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., 
o rodině stanovuje rodičovskou zodpovědnost §31 odst.la) jako „souhrn práv 
a povinností při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, 
citový, rozumový a mravní vývoj." §32 „Rozhodující úlohu ve výchově dětí mají rodiče." 
a „ Rodiče mají být osobním životem a chováním příkladem svým dětem. " Nově tato novela 
zdůrazňuje rodičovskou zodpovědnost za péči o nezletilé dítě, která náleží oběma rodičům. " 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ustanovuje, že 
sociálně-právní ochranou se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj 
a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte a působení směřující 
k obnovení narušených funkcí rodiny. Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je 
zájem a blaho dítěte. Dále stanovuje poradenskou činnost okresním úřadům, které 
zejména poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání 
dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené." 
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Zákon o rodině je z roku 1963, ve znění pozdějších předpisů. Z předchozího textu 
je zcela zřejmé, že zákon o rodině dosud plně nesjednocený, by se měl, dle mínění 
autorky, stát východiskem naší státní politiky ve vztahu k rodině. Bez takto 
formulovaných principů nelze očekávat v rodinné politice dalšího posunu. 

3.4.3 Rodiče dítěte s postižením 

Porozumět dítěti s postižením nejdříve vyžaduje porozumění jeho rodinného 
prostředí. Z poznatků o základních psychických potřebách a ze studií o psychické 
deprivaci je patrné, že je třeba uspokojovat základní psychické potřeby. Jako je 
například: stimulace, potřeba smysluplného světa, pocit životní jistoty. Pro 
vychovatele je velice důležitá potřeba rodičovské identity a otevřené budoucnosti. 

Rodičovská identita 
Identita rodičů dítěte s postižením je podle Matějčka (1992a, s.48-50) dotčena, 

pokud jejich dítě neodpovídá představám o „normálnosti", ať již jde o vadu vrozenou, 
nebo kdykoli získanou. První reakcí na poznání, že s dítětem není něco v pořádku, je 
zpravidla úzkost. Tento stav napětí a nejistoty se po určité době projevuje 
v obranných tendencích. Tyto obranné mechanismy mají různé formy (popření 
skutečnosti, hledání viny, viníka, sebeobviňování). Nepřekonají-li rodiče tuto 
obrannou fázi, zůstávají tu s narušenou, někdy i deformovanou identitou, která 
nemůže být dobrou základnou pro účinnou pomoc dítěti ani jim samým. Překonají-li 
tuto fázi, přichází fáze vyrovnání, vyrovnání se s postižením svého dítěte 
a s identitou rodičů dítěte s postižením. Aby ktéto fázi došlo co nejdříve, je třeba 
spojit síly na všech frontách. Spojenci rodičů by měli být všichni, kdo se s nimi 
stýkají, zvláště pak ti, kdo se s nimi stýkají profesionálně. Z jejich postojů a jednání 
by mělo být zřejmé, že s rodiči sympatizují, že rozumějí jejich postavení a oceňují 
jejich snahu učinit život svého dítěte i život svůj co nejnormálnější. 

Reakce rodičů na narození postižení dítěte mají své typické projevy, které 
Podle Hadj-Moussové (1997, s.37-51) lze rozdělit do několika fází. Dobu, odkdy je 
stav dítěte jasně definován určitou diagnózou, lze označit za krizi rodičovské identity. 

Rodiče nejdříve reagují šokem a popřením. Postupně dochází k částečnému 
Přijetí reality a úsilí vyrovnat se s tímto problémem, obyčejně s pomocí různých 
obranných reakcí. Obranné systémy, vycházejí ze dvou základních mechanismů, tj. 
únik a útok. Pasivnější varianta obrany - únik, může mít různé podoby: 

- v krajním případě - odložení dítěte s postižením do péče někoho jiného nebo 
odchod z rodiny 

- racionalizace - přijatelnější, nepřesný výklad situace 
- únik do fantazie - člověk si představuje, co by si přál, bez ohledu na realitu 
- substituce - náhrada jednoho zdroje uspokojení jiným, obvykle dostupnějším 

např. aktivita v nějakém sdružení zabývající se dětmi s postižením, přesun 
zájmu do profesní oblasti, únik pomocí alkoholu) 

- rezignace - vzdávání se svých cílů (např. na možnost zlepšit stav dítěte), 
často bývá rezignace doprovázena depresí a apatií 

- regrese - únik do nižší, méně samostatnou a méně zodpovědnou úroveň. 
Tendence najít si nějakou autoritu, která přejímá zodpovědnost za další 
průběh situace (např. lékař, pedagog, léčitel, církev) 

- izolace - distancování se od vnějšího světa 
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Fáze postupné akceptace reality bývá různě dlouhá a objevuje se v ní 
přechodné stadium - období smlouvání, které je znakem kompromisu, pokroku drive 
zcela odmítané skutečnosti. , .. . . . - K 

V průběhu vývoje dítěte může dojít k opětovnému vyvolaní neadekvátních 
reakcí rodičů (např. před nástupem do školy, kdy jsou rodiče konfrontovaní 
s realitou). , „ 

Ve většině případů rodiče nakonec dosahují více či mene realistického postoje 
k dané situaci. 

Základní psychické potřeby rodičů ,„ , ., .,.„ 
Odborníci, tudíž i pedagogové by si měli uvědomit, co potřebuji rodíce ditete 

s postižením. v , 
Podle Vágnerové (2004, s. 88-89) narození ditete s postižením znamena 

značný zásah do uspokojování základních psychických potřeb, které s rodičovskou 
rolí souvisejí. 

1. Potřeba přiměřené stimulace o 
dítě není schopné stimulovat rodiče adekvátním způsobem 

2. Potřeba smysluplnosti a řádu o 

rodiče projevům dítěte nerozumějí a proto nevědí, jakým způsobem by se 
k němu měli chovat 

3. Potřeba citové vazby , ,, , 
postižené dítě častěji podněcuje vznik nějak extremního citového vztahu 
(např. zavrhování dítěte, hyperptrotektivní výchovný postoj, pocity viny) 

4. Potřeba vlastní hodnoty a společenské prestiže 
neschopnost zplodit zdravého je rodiči prožívána jako trauma 

5. Potřeba životní perspektivy 
životní perspektiva dítěte s postižením se rodičům jeví velmi nepříznivá. 

Vliv příčiny postižení na rodičovského postoje 

Podle Matějčka (1989) je několik činitelů ovlivňujících zařazení postiženého 
dítěte v rodině a ve společnosti: 
1. Normy tělesné krásy a zdatnosti a ideál duševní výkonnosti společnosti -
vzhledem k současným vyšším normám a požadavkům se zvyšuje nebezpečí pocitů 
méněcennosti. 
2. Věk dítěte (vývojová úroveň dítěte, kdy bylo postiženo nebo kdy rodiče zjistili 
defekt) - vliv na dítě i rodinu. 
3. Rozsah defektu - vliv rozsahu fyzického, časového i sociálního. 
4. Samotná osobnost postiženého dítěte - vliv na interakci mezi rodiči a dítětem. 

Vágnerová (2004, s. 89-93) uvádí, že příčina postižení má význam nejen 
medicínský, ale i psychosociální. Na postoje rodičů má vliv, zda riziko vzniku 
postižení je dědičně podmíněné nebo zda je postižení způsobené exogenními 
faktory, která působí v různém období. Informace o dědičné zátěži znamená pro 
rodiče náročnou životní situaci a zasahuje jednu ze základním psychických potřeb 
člověka, potřebu seberealizace prostřednictvím rodičovské role. K předpokládané 
příčině postižení se vztahují obranné mechanismy (viz výše). 

Odlišné reakce a rodičovské postoje ovlivňují postižení, která se projevují, 
rozvíjejí a nebo vznikají později. Určité, mnohdy i krátké období po které je dítě 
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považováno za zdravé stačí k zafixování pocitu rodičovské normality. Později vzniklé 
postižení nepůsobí jako znehodnocení rodičovského statutu. 

Matějček (1992b) doporučuje rodičům dětí s mentálním postižením zásady 
k usnadnění jejich životní obtížné situace. Autorka se domnívá, že tyto zásady jsou 
přenositelné i pro rodiče dětí s jiným typem zdravotního postižení. 

1.Rodiče mají o svém dítěti co nejvíce vědět. 
Je dobře, když rodiče vědí od odborníků, jaká je podstata postižení jejich 

dítěte. Mohou mu pak lépe porozumět a pomáhat. Informace mohou získávat dále 
z odborné literatury, které je dostatek a také z životopisných knížek. 

Pro rodiče i ostatní členy rodiny jsou velice přínosná setkání s rodiči stejně 
nebo podobně postižených dětí, která pořádají různá zařízení. 
2. Ne neštěstí, ale úkol! 

Prožívat postižení dítěte jako „neštěstí" vede k pasivitě a k uzavření do sebe. 
Je třeba přejít do aktivity. Tohoto obratu lze dosáhnout, jestliže rodiče přijmou situaci 
svou a svého dítěte jako životní zkoušku a úkol. 
3. Obětavost ano, ale ne obětování! 

Dítě s postižením potřebuje zejména naplňovat jeho svět pohodou a radostí, 
což dá mnoho práce navíc a stojí mnoho času. To přirozeně vychovatele vyčerpává 
a proto je jejich povinností více než co jiného udržet se v dobré tělesné i duševní 
kondici. Je třeba se naučit péči o dítě v rodině rozdělovat už od počátku. Ten, na 
němž leží hlavní zátěž, musí mít také možnost odpočinku. 
4. Přijmout pravdu - s výhledem do budoucna! 

Všem členům rodiny prospívá realistický pohled na postižení. Rodiče tolik 
netrpí úzkostí, jestliže vývoj dítěte postupuje pomalu podle očekávání, nežli když 
neustále doufají v rychlý zázračný pokrok a jsou pak zklamaní. Důležité je, aby 
rodiče přijali představu, že se dítě bude vyvíjet svým tempem, aby své dítě s druhými 
nesrovnávali, ale sledovali jen jeho vlastní pokroky. Je třeba zdůrazňovat, co dítě 
může udělat, co umí a v čem nám udělalo radost, a ne naopak. 
5. Dítě samo netrpí! 

Dítě své postižení neprožívá jako někteří rodičové či prarodičové, kteří mají 
sklon si představovat, že dítě strádá tělesně nebo duševně. V důsledku toho dítě 
zbytečně a nepatřičně ochraňují, rozmazlují a jeho vývoj spíše zdržují než 
povzbuzují. Důležitější než dítě litovat je pomáhat mu k radostnému životu. 

Vpravý čas a v náležitě míře 
Vývoj dítěte má své zákonitosti. Každý cílevědomý krok ve výchově, ve 

cvičení, v rehabilitaci má přijít v pravý čas. Rodiče často v uspěchané a neuvážené 
snaze předbíhají odborná doporučení a pak se snadno stane, že si dítě osvojí 
nesprávné návyky nebo že se v něm vzbudí obranné tendence. 
7. Nejsme sami! 

Je více rodičů, kteří mají dítě s podobným postižením a jsou ochotni společně 
sdílet své zkušenosti, starosti i radosti. Solidarita lidí, kteří si mohou nejlépe 
Porozumět, je velkou duševní oprou ve všech těžkostech. 

Jsou tu také odborníci, kteří jsou většinou ochotni účinně pomáhat, ale podnět 
k pomocným opatřením musí dát rodiče sami. 

Výjimečnost životních zkušeností často vede ke společenské izolaci. Rodiče 
se svým dítětem s postižením by měli být zapojeni do širšího společenství rodiny 
a dalších vztahů jako všichni ostatní. Pomoci mohou i lidé nezasvěcení a nezkušení, 
jestliže vědí jak a jestliže jsou k nim rodiče těchto dětí otevření. 
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8. Nejsme ohroženi! 
Rodiče postiženého dítěte bývají někdy až přecitlivělí na reakce druhých lidi. 

Je dobře, když si uvědomí, že tento pocit napětí a ohrožení je spíše důsledkem jejich 
zvýšené vnímavosti než snad nepřízně nebo zlé vůle lidí kolem. 
9. Chraňme si manželství a rodinu! 

Zvýšené zatížení rodiny s postiženým dítětem často vede k rozvodům rodičů. 
Je třeba, aby si toho byli manželé vědomi a byli si vzájemně oporou. Oporou jim také 
mohou být prarodiče, jiní příbuzní, známí, ostatní lidé. Je třeba posilovat soudržnost 
rodiny. Nehledat vinu ani viníka a pochopit různé způsoby vyrovnání se s duševní 
a citovou zátěží. 
10. Mysleme na budoucnost! 

Rodiče postiženého dítěte musí realisticky uvážit, jak dalece dokáží zajistit 
potřeby dítěte, jak dalece vydrží se svými silami a co mohou očekávat od svých 
nejbližších. 

V otázce vzdělávání, v jaké míře bude vzdělavatelné, v jakých zařízeních. 
Další otázkou je, zda je možné a vhodné mít další dítě. Dlouholetá zkušenost 
potvrzuje, že další zdravé dítě v rodině přináší v naprosté většině případů uklidnění, 
vyrovnání a ozdravení celého prostředí. 

Autorka se v praxi setkala s různými rodičovskými postoji, od přijetí po 
odmítání. Velkou psychickou zátěž sledovala u matky, která brala vinu na sebe 
(zdravá matka která je přenašečkou Downova syndromu) a psychickou obrannou jí 
byl únik do zaměstnání (substituce). Nejčastěji jsou to právě matky, které potřebují 
psychickou podporu od okolí. 

3.4.4 Podpora rodičům 

Podpora rodinám s dětmi se zdravotním postižením je v České republice 
poskytována různými formami, zejména poradenskými a sociálními službami, a to na 
úrovni státní (zařízení zdravotnická, školská, práce a sociálních věcí) i nestátní 
(neziskové organizace). Nestátní podporu poskytují rodinám neziskové organizace, 
jejichž nejčastější formou jsou občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, 
nadace, nadační fondy. Tyto organizace se cíleně zaměřují na služby, které se ve 
státním sektoru nedostává nebo neexistují vůbec. Zakládají je většinou odborníci 
nebo osoby pracující nebo zajímající se o určitou sociální problematiku (např. 
zdravotní postižení, rodinná problematika apod.) 

A. Oblast zdravotnictví 
První podporu by měli dávat rodičům především lékaři a zdravotnický 

Personál, kteří některým rodičům musí podat tu smutnou zprávu, že se jim narodilo 
dítě s postižením. Způsob sdělení diagnózy dítěte významně ovlivňuje vztah rodičů 
k dítěti a k jeho problému. První sdělení u rodičů vyvolává šok, silnou úzkost a rychlý 
rozvoj obranných mechanismů (viz kapitola 3.3.3) Pro lékaře i zdravotnický personál 
to je náročný úkol, který je třeba zvládnout s velkou dávkou citlivosti a empatie. Podle 
Jungwirthové (2002) je třeba ukázat matce (rodičům) dítě bezprostředně po porodu a 
umožnit jim fyzický kontakt, i když má dítě těžké postižení. Při sdělení diagnózy se 
osvědčila zásada pěti P: Pochválit matku, Pohodlí, Přivolat otce, Připravit se na 
rozhovor a Poskytnouťinformace. 
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V dalších dnech strávených v porodnici je důležité rodičům umožnit, aby 
navázali k dítěti co nejpřirozenější vztah, aby neviděli jenom jeho zdravotní problémy, 
ale vnímali i jeho pozitivní stránky, aby rozvinuli své intuitivní rodičovské chování. Je 
proto potřeba s rodiči o dítěti a jeho zdravotním problému opakovaně hovořit, 
rozhovor nabízet, dát jim prostor vyjádřit své pocity, umožnit co nejintenzivnější 
kontakt s miminkem, maximálně podporovat kojení a v případě převezení dítěte do 
jiné nemocnice průběžně informovat rodiče o jeho zdravotním stavu. Není vhodné 
matky zklidňovat léky, fázi „truchlení"nelze obejít, jen se přenese do budoucnosti. 
Zásadně nevhodné je v této fázi upozorňování rodičů na možnost ústavní péče pro 
jejich miminko. Najdou-li rodiče ve zdravotnících oporu, rychleji a lépe se s těžkou 
situací vyrovnávají. 

Následnou zdravotnickou podporu dává praktický lékař pro děti a dorost, který 
by měl rodičům doporučovat odborné lékaře mající k dětem s postižením kladný 
vztah a pozitivní přístup. Léčbu a vyšetřování je možné plánovat týmově, aby byla co 
nejmenším zatížením. 

Autorka se bohužel setkala s maminkami, kterým i v nedávné minulosti byla 
sdělena diagnóza jejich dítěte nejen později (třetí, či čtvrtý den po porodu), ale 
i velice nešetrným způsobem jim bylo naznačeno, že by měli dítě umístit do ústavní 
péče. Tyto první negativní přístupy jim rozhodně nepomohly ve vyrovnání se s tíživou 
situací. Autorka se domnívá, že již od narození dítěte s postižením by měl fungovat 
propracovaný systém podpory, jak psychologické tak sociální v podobě 
psychoterapie již v porodnici a získání prvních kontaktů na odborníky (např. raná 
péče), kteří by je provázeli touto těžkou životní situací již od prvních okamžiků. 

B. Oblast školství 
Státní poradenské služby zajišťují především školní poradenská zařízení-

pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra (příloha č.2), 
dále dětská centra pro ohrožené a postižené děti, výchovní poradci ve školách. 

Obsahem poradenských služeb školních poradenských zařízení je zejména 
činnost přispívající k vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů integrace dětí 
se zdravotním postižením a zmírňování důsledků zdravotního postižení a prevenci 
jeho vzniku. 

Mnozí rodiče by potřebovali soustavnou psychologickou péči a to především 
rodinnou terapii. Částečně, i když ne tak odbornou, tuto úlohu může převzít 
i mateřská škola. Matějček (1992a, s.110) se zabývá funkcí mateřské školy ve vztahu 
k rodině. Pozitivní rysy pomocných, nápravných a terapeutických možností mateřské 
školy člení do pěti kategorií: 
1 • ovlivňovat výchovné postoje rodičů, 
2. přispívat k socializaci dítěte působením kolektivu, 
3. zprostředkovat odborná doporučení, 
4. poskytovat i jeho vychovatelům tzv. kolektivní zkušenost, 
5. v indikovaných případech působit vysloveně terapeuticky. 

C. Oblast sociální 
Stát poskytuje podporu finanční, kdy hlavní část finanční podpory rodiny se 

soustřeďuje do tzv. dávek státní sociální podpory (rodičovský příspěvek) a dávek 
sociální péče (např. příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu). 
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Sociální služby jsou poskytovány rodinám, pokud se ocitnou v nepříznivé 
sociální situaci a potřebují pomoc při jejím zvládání. Sociální služby se mohou 
poskytovat v domácím prostředí, ambulantně nebo pobytové v zařízeních sociálních 
služeb. 

Poskytování většiny sociálních služeb dnes zabezpečují kraje a obce a také 
řada nestátních neziskových organizací. Nestátní podporu poskytují rodinám 
neziskové organizace, jejichž nejčastější formou jsou občanská sdružení, obecně 
prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy. Tyto organizace se cíleně zaměřují 
na služby, kterých se ve státním sektoru nedostává nebo neexistují vůbec. Zakládají 
je většinou odborníci nebo osoby pracující či zajímající se o určitou sociální 
Problematiku (např. zdravotní postižení, rodinná problematika apod.) 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále MPSV) ovlivňuje jejich činnost 
metodickými pokyny a kontrolami jejich dodržování. Poskytovatelé sociálních služeb 
mohou dostat na základě podané žádosti s předloženým projektem dotace od MPSV, 
ale také od krajů. Jedná se zejména o manželské a rodinné poradny, služby tzv. 
"rané péče" zaměřené na rodiny s malými dětmi, jejichž vývoj je ohrožen vlivem 
zdravotního postižení nebo negativním vlivem okolního prostředí, služby "respitní" 
neboli "odlehčovací" péče určené pro rodiny, které pečují o postižené dítě, službu 
osobní asistence a centra (střediska) denních služeb. 

Raná péče 
Mezi nejúčinnější formu podpory rodiny s dítětem se zdravotním postižením 

Patří raná péče. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte 
s ohledem na jeho specifické potřeby do věku 4, popř. 7 let. Pro raněporadenskou 
Péči je po všech stránkách nejvhodnějším prostředím domov dítěte. Služba obsahuje 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv 
a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. 

Raná péče se snaží rodičům dodat sebevědomí, ale zároveň je připravit na 
odpovědné postoje rodičů s minimalizací závislosti rodiny na sociálních službách. 
Dále se snaží o minimalizaci důsledků postižení na vývoj dítěte a jeho socializaci tak, 
aby byly naplněny všechny jeho lidské potřeby a o vytvoření co nejpřirozenějšího 
Prostředí, ve kterém je speciálního pouze tolik, kolik je nezbytně potřeba. 

Programem rané péče je jednak podpora rodiny (např. terénní sociální práce 
depistáž, poradenství, socioterapie, rodinná terapie, krizová intervence), podpora 
vývoje dítěte (stimulace zbytkových funkcí, podpora zachovaných funkcí, podpora 
Psychomotorického a osobnostního vývoje dítěte) a působení na veřejnost (prevenci 
vzniku postižení, mezioborovou spolupráci, vzdělávání směrem k toleranci a sociální 
!ntegraci, včetně volby vzdělávací cesty, vzdělávání pracovníků rané péče a laické 
1 odborné veřejnosti). 

Dosavadní vědecké poznatky, zkušenosti s dlouhodobým poskytováním rané 
Péče v zahraničí a konečně i pozitivní výsledky patnácti let poskytování rané péče 
v naší republice jednoznačně ukazují opodstatněnost tohoto druhu služby a jejího 
Mezioborového charakteru. 

Respitní péče 
Novější formou sociální podpory rodiny je respitní péče. Filozofie respitní péče je 

Složena na zkušenosti, že i ten, kdo celodenně pečuje o osobu s postižením, má 
nárok na odpočinek. Respitní péče je služba rodině, která pečuje o dítě nebo 
dospělého člena rodiny s těžším postižením. 
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Mnohaletá nebo i celoživotní péče o osobu s postižením vede časem 
k naprostému fyzickému a psychickému vyčerpání „pečovatele". Smyslem služby je 
poskytnout pečovateli čas k odpočinku, dovolené, regeneraci sil, nebo vyřízení 
nutných záležitostí mimo domov, vzdělání nebo jiných aktivit, které patří 
k plnohodnotnému životu. Cílem respitní péče je umožnit pečujícím rodinám o osobu 
se zdravotním postižením určité ulehčení od nepřetržité celodenní péče. 

Organizace poskytují různý typ respitní péče. Např. doprovody dítěte do školy, 
péče v domácím prostředí. Poskytují služby několikahodinové, celodenní, víkendové 
či celotýdenní. Pečovatelé se na této službě finančně podílejí částečně nebo zcela. 
Autorka se ve své praxi nesetkala s žádnou rodinou, která by službu respitní péče 
využila. 

Státní péče o rodiny je zaměřena zejména na hmotné zabezpečení rodin 
Pomocí peněžitých a věcných dávek, ne už tolik na vytváření společenské vztahové 
sítě, na prevenci sociálně patologických jevů prostřednictvím přímé práce s rodinami. 
Proto je z hlediska sociální politiky v péči o rodiny velmi nutný rozvoj 
specializovaných neziskových organizací, které mohou lépe a adresněji řešit 
jednotlivé sociální události týkající se rodin. 

Pro rodiny s dítětem se zdravotním postižením jsou první okamžiky 
a následně první roky těžkou životní zkouškou. Pro zmírnění veškerých problémů, 
jenž tyto rodiny čekají, je velice důležitá podpora okolí. Z výše popsaných forem 
Podpory rodiny se může zdát, že nabídky je dostatek, leč ze zkušeností autorky 
vyplývá, že ne vždy tyto podpory přicházejí včas a v dostatečné kvalitě. 

Autorka se v praxi často setkala s psychicky, ale i fyzicky vyčerpanými 
matkami (v jedné rodině i babičkou, která převzala hlavní péči o dítě), u nichž péče 
o vlastní fyzickou i duševní kondici chyběla. 

Autorka se domnívá, že i z těchto důvodů je integrace dětí se zdravotním 
Postižením v mateřské škole nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče velice přínosná. Pro 
smysluplnější psychickou podporu rodičům i jejich dětem, následně i pedagogům, 
autorka navrhuje úzké propojení terapeutických možností mateřské školy s odbornou 
Psychologickou péčí, tzn. umožnění přítomnosti školního psychologa nejen na 
Skladních školách, ale i v mateřských školách. 

3.4.5 Dítě se zdravotním postižením v předškolním věku 

Ve vývoji každého dítěte dochází i k vývoji vlastní identity, tzn. uvědomování si 
Sama sebe ve vztahu ksobě i k druhým lidem. K základnímu utváření identity 
dochází ve věku batolete. Proces budování vlastní identity je podle Matějčka (1992a) 
u dětí s postižením složitější, obtížnější a je vystaven různým nebezpečím. Nezáleží 
n a míře postižení, ale jak rodiče postižení svého dítěte prožívají a jak se s ním 
Vyrovnávají. Postoj rodičů a nejbližších vychovatelů k postižení nebo zvláštnostem 

těte se promítá hluboko do utváření jeho osobnosti. Také nadále spolupůsobí 
^jeho vlastních postojích ksobě, k druhým lidem, k okolnímu světu, a to i tehdy až 
dospěje. 
. v . Od tří let výše se v utváření identity začínají čím dál tím více uplatňovat druhé 

Kontakt s druhými dětmi nabízí mateřská škola, kde si dítě doplňuje a dotváří 
edomí vlastního já vztahem ke svým vrstevníkům. 
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Psychickým vývojem dítěte s postižením se podrobněji zabývá Vágnerová 
(1997,2004). 
Kojenecké období 

Kojenecké období je charakterizováno jako období receptivní, tzn. že přijímá 
od druhých. Smyslem této fáze je získat základní pocit důvěry, jehož naplnění je 
významně spojeno s adekvátností mateřské péče. 

U dětí s postižením dochází vždy nějakým způsobem k ovlivnění vývoje 
Poznávacích procesů (motoriky, vnímání). Také psychické potřeby závisí na 
dosažené vývojové úrovni a ta je ve většině případů odlišná od normy. V kojeneckém 
věku mají obecně největší význam tři potřeby: 
• potřeba stimulace - její saturace je závislá na výchovné péči a empatii rodičů 
- potřeba smysluplného učení - je závislá na poskytovaných podmínkách. Dítě 
s postižením nebývá tak aktivní a mnohé základní zkušenosti mu musí rodiče 
zprostředkovat. 
" potřeba citového vztahu a bezpečí - emoční vztahy mají zásadní význam pro 
celkovou, somatickou i psychickou odolnost dítěte. 

Období batolete 
Hlavním vývojovým úkolem tohoto období je expanze do širšího prostředí 

a odpoutávání z předchozí symbiotické vazby na matku. Dětská identita se rozvíjí 
v rámci diferenciace sebe sama od okolí, v této vývojové fázi především v souvislosti 
s Poznáváním a rozvojem sociálních rolí a jim odpovídajícího chování. Důležitou 
ú,ohu tu ovšem hraje i tělesná identita, vlastní tělové schéma a vzrůstající možnosti 
íeho ovládání, velmi značně narušené např. u dětí s dětskou mozkovou obrnou. 

Batolecí věk je označován jako období autonomie, protože dítě v této době 
dosahuje autonomie především pomocí svalové aktivity. Je důležitá schopnost 
'okomoce, která zbavuje dítě závislosti na dalších osobách. U většiny postižených 
dětí se z nějakého důvodu, primárně i sekundárně, samostatná lokomoce opožďuje. 
Olezení samostatné lokomoce je i omezením v oblasti stimulace, získávání nových 
2kušeností a navazováním nových vztahů. 

Schopnost samostatného pohybu je určitým vývojovým mezníkem, který 
ovlivňuje také postoje dospělých. Rodiče mají tendenci nesamostatnost dítěte 
9erieralizovat a chovají se k němu i v ostatních oblastech jako ke kojenci. 

Rozvoj motoriky rukou může být omezen vlivem celkového pohybového 
Poškození. Tyto děti bývají méně obratné, nešikovné a zároveň zbrklé, v tomto 
StT|ěru se zde odráží i jejich hyperaktivita a nesoustředěnost. 

Rozvoj všech poznávacích procesů je v tomto věku stále úzce spojen 
s Praktickou činností, s vývojem pohybové aktivity. Pohybová autonomie poskytuje 
Možnost vnímat širší okruh podnětů, ale u naprosté většiny postižených dětí 
Přetrvává vazba na zprostředkující aktivitu jiných lidí. Osamostatňování v oblasti 
Ppznávání je u nich více závislé na porozumění a podpoře dospělého. Je třeba, aby 

*ě bylo učeno aktivně a nesmí se čekat, až dítě samo projeví zájem. 
Charakterickou vlastností batolat je zvídavost, která může být u zdravých dětí 

UsPokojována vlastí aktivitou. Obyčejně je tato aktivita spojena s pohybem. Batole je 
^ a d n o , ale i krátkodobě upoutáváno všemi možnými podněty, kterým se snaží 
Přiblížit a zejména je všemi dostupnými způsoby prozkoumat. U postižených d ě t í ^ e 
Jednak může projevovat vliv deprivace, která snižuje aktivační úroveň a tím i zájem 
° s t 'mulaci. Dále může dojít i k přesunu ve smyslu preference dostupných podnětů 
l n aPř. sluchových u špatně vidících dětí), soustředění na vlastí tělo a manipulací 
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sním (kývání, mačkání očí...), někdy tak uvolňují vnitřní tenzi. Podobnou příčinu 
může být i sebepoškozování u závažněji mentálně retardovaných dětí (zvýšená 
tenze a zároveň snížený práh bolesti, porušený práh sebezáchovy ....) 

Osamostatňování nepostupuje u postižených dětí tak rychle jako u zdravých 
a jestliže je tato vývojová tendence ještě navíc výchovně potlačena, zůstávají děti 
delší dobu závislé a málo aktivní. Potřeba stimulace u nich bývá, zřejmě vlivem 
deprivace, snížena. 

Potřeba účinného učení je v batolecím věku vyjádřena touhou po nových 
zkušenostech a zároveň regulována potřebou stability určitého řádu, který by 
Pomáhal v porozumění a uspořádání veškerých podnětů tak, aby nebyly vnímány 
jako ohrožující. 

Řeč je jednou z dovedností, která umožňuje osamostatnění prostřednictvím 
komunikace a rozvoje poznávacích funkcí. Její vývoj může být narušen defektem 
v oblasti dispozičního vybavení (sluchového aparátu, mluvidel, jejich nervosvalovou 
koordinací a CNS) nebo i nedostatkem stimulace řečovými podněty. Opoždění se 
může projevit v rozvoji poznávacích procesů a sociálních vztahů. 

Opoždění vývoje v kojeneckém věku nebývá často z pohledu rodičů ještě tak 
zjevné a nápadné, zejména v sociálním kontextu. Ani tehdy, když se dítě vůbec 
nepohybuje, nemluví a ani jinak se výrazně neprojevuje, není rozdíl ve srovnání se 
zdravými dětmi tak velký jako bude v pozdějším věku. V batolecím období se mnohé 
Projevy handicapovaných dětí stávají nápadnější, budí více pozornosti. Tento fakt 
ovlivňuje jednak postoje rodičů, kteří si už nemohou myslet, že jde o nevýznamné 
opoždění a očekávat, že se v budoucnu spontánně upraví. Obdobně se mění 
' hodnocení a reakce nejbližšího sociálního prostředí. Dítě, které ve 3 letech nechodí, 
nemluví, je jednoznačně akceptováno jako handicapované. 

V balolecím věku se vyvíjejí i významné citové vztahy. U rodičů postižených 
dětí často dominuje zvýšená tendence dítě nadměrně ochraňovat a zároveň mu 
nedovolit odpoutání a osamostatnění ani v dostupné míře. Ve druhé polovině 
batolecího věku dochází v rámci osamostatňování k rozvoji identity. Děti si 
uvědomují svou osobnost na jedné straně prostřednictvím svých možností a na 
druhé straně vlivem omezení, která jim kladou jiní lidé. Při výchově postižených dětí 
bývá typická kombinace zbytečné větší tolerance k některým projevům a menši 
citlivosti nepochopení potřeb dítěte, většího sklonu udržet závislé a nezrale varianty 
dování. Stádium negativismu, které lze pojímat jako signal osamostatňovaní 
a rozvoje identity vlasfi osobnosti, se například neobjevuje u pohybové postižených 
dětí v batolecím věku. Někdy se s ním setkáme v pozdějším období a jeho projevy 
nemusí být zcela typické (bezmocné záchvaty vzteku). 

Rozvoj osobnosti těžce postižených dětí bývá limitován jak na úrovni možností 
v|astní aktivity, tak z toho vyplývajícím menším rozsahu zkušeností. 

°bdobí předškolního věku ť _ 
Je označováno jako fáze iniciativy, jejímž hlavním motivem je potřeba aktivity 
a sebeprosazení Dítě zvládne samostatnou lokomoci a dovede lepe ovladat svoje 
tě|0- V psychické sféře se diferencuje a vyhraňuje určité sebepojetí s typickými 
Mastnostmi osobnosti. , x 4 . . . 

Aktivita postižených dětí nemůže být a ani nebyva tak intenzivní a nemuze se 
Projevovat ve všech oblastech. Určitou roli zde hrají omezeni sociálních charakteru, 
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děti bývají vázány na úzký prostor i kontakt s malým počtem stále stejných lidí a ani 
zde se vždy nemohou zcela samostatně projevit. 

V předškolním období, které bylo označeno jako věk iniciativy, má svůj 
význam potřeba aktivity, určitým způsobem spojená s potřebou poznávání a učeni. 
Pro rozvoj rozumových schopností, ale i osobnostní identity je v tomto veku 
významný vztah dvou protichůdných motivů. Na jedné straně je to potřeba změny, 
často dosahované vlastí iniciativou, na druhé straně potřeba stability, jistoty 
a bezpečí Vývojově důležitá potřeba iniciativy souvisí s preferencí vlastní volby, 
nových zkušeností a opuštěním stereotypu i závislosti. Může být akceptována teprve 
tehdy jestliže se dítě cítí dostatečně bezpečné a je natolik zralé, že je takového 
vývojového kroku schopné. U postižených dětí bývá iniciativa omezovana jak 
samotným defektem, tak i postojem rodičů, kteří mohou stimulovat spíše projevy 
závislosti než osamostatňování. . 

Předškolní období je za normálních okolností dobou relativního klidu 
a stabilního plynulého vývoje. Dítě se postupně zdokonaluje ve všech oblastech 
a rozšiřuje svoje sociální zkušenosti. Vývoj postiženého dítěte se nemusí jevit jako 
Plynulý K vývojovému pokroku může dojít při rozvoji kompetencí (napr. dite s DMO 
začne chodit) změní-li se situace a odstraní se tak nějaká psychosociální bariera 
(např. vliv úzkostné a hyperprotektivní matky), jakmile dítě začne chodit do mateřske 
školy. 

Vývoj osobnosti postiženého dítěte se projevuje i rozvojem identity a potřeby 
seberealizace, která má v tomto věku sociálně přijatelnější formu nez byl 
negativismus batolete. , , , 

Vyrovnaný vývoj osobnosti předpokládá adekvátní uspokojovaní zakladnich 
Psychických potřeb. V životě postiženého dítěte však dochází často i k frustraci 
a deprivaci jeho psychických potřeb na různé úrovni. ^ . . ^ . 

V předškolním věku se rozdíly mezi zdravými a postiženým, dětmi dale 
^ě tšu j í Avšak na druhé straně zde spolupůsobí i vlivy faktoru vnějšího prostredi jak 
v Pozitivním tak negativním směru. Někdy je diagnostickým problemem odlišit, co je 
dáno primárním defektem a co je výsledkem některých sekundárních vlivu a tudíž by 
bylo snáze možné vývojový deficit alespoň částečně vyrovnat. 

Toto období raného vývoje poznávacích procesů bylo Piagetem označeno 
j ^ o senzomotorické, protože zde podstatnou roli hraje jak vnímaní, tak motorika. 
u Postižených dětí je zúžená kvalita i kvantita podnětu, vjemu. Postizene deti někdy 
nemají přesné představy, nebo schopnost vnímat, nebo nápodobou se ucit rec. 
Proces učení může být omezen také mentálním postižením, kdy dite není schopné 
Pochopit ani vztah mezi objektem a jeho symbolem, a tím bývá opožděn i vývoj řeci. 

Symbolické myšlení znamená vývojový pokrok proto, ze muze překročit 
časovou a prostorovou bariéru. Avšak u tělesně a smyslové postižených deti byva 
Překážkou dosažení této úrovně jejich omezenější zkušeností, nedostatkem 
Přesných vjemů a představ. Myšlení přechází zhruba kolem 4. roku na vyšší úroveň, 
označovanou jako učení názorné, intuitivní. Názorné myšlení je znacne vazano na 
vnímané a představované prvky, dítě ještě potřebuje oporu v reahte. 

Rozvoj poznávacích procesů souvisí také s vývojem pozornosti, který byva 
! 2 a normálních okolnosti v tomto věku ještě nezralá, krátkodobá a povrchni. 
U Mnoha postižených dětí je necvičená a velmi slaba. _ 

S rozvojem pozornosti souvisí i rozvoj paměti, která je u předškolního ditete 
obecně charakteristická snadným spontánním vštípením aktivních podnětu. Byva 
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převážně mechanická, krátkodobá a konkrétní. Spontánní zapamatování j e ovlivněno 
nabídkou podnětů (která je většinou u postižených dětí z mnoha důvodů nižší) 
i dosaženou úrovní poznávání (nedostatečnou např. u mentálně retardovaných. 
Paměť i pozornost mívá za těchto okolností infantilní charakter, protože se nemůže 
vlivem uvedených omezení spontánně rozvíjet. Lze ji ovšem vhodným vedením 
stimulovat. 

Rodina má zásadní vliv na vývoj a formování osobnosti dítěte. Určuje 
především předpoklady vývoje osobnosti dítěte, první zkušenosti, které dítě prožívá, 
ovlivňuje budování jeho vlastní identity a zásadním způsobem determinující 
interpretaci všech dalších sociálních zkušeností, se kterými se v budoucnosti setká. 
Podle toho si dítě tvoří obraz o sociálním prostředí. Dítě za normálních okolností 
Prochází v předškolním věku obdobím receptivním, expanduje do širšího prostředí 
a odpoutáním z předchozí symbiotické vazby na matku až do fáze iniciativy - potřeby 
aktivity a sebeprosazení. Dítě se postupně zdokonaluje ve všech oblastech 
a rozšiřuje svoje sociální zkušenosti, probíhá socializace. 

Působení rodiny však může být nedostatečné z hlediska kvantitativního (dítěti 
se nedostává potřebné množství podnětů, nebo jsou nevhodné), dochází k frustraci 
a deprivaci (senzorické, citové, kognitivní i sociální). Může jít o rodinu dysfunkční, 
0 rodiče zaujaté vlastními problémy, případně s takovými hodnotovými orientacemi, 
že pro dítě nezbývá často místo. Kvalitativně negativní působení se týká spíše rodin 
asociálních, rodičů s patologickou osobností. Negativní působení rodičů se může 
Projevit i ve vzniku psychosomatických obtíží u dítěte a to někdy i ve velmi raném 
věku. 

Ještě složitější je vývoj u dítěte s postižením, kdy se u již popsaných 
nedostatků často projevuje handicap nevidět, nebo naopak tendence dítě nadměrně 
ochraňovat, nedovolit dítěti odpoutat a osamostatnit se v dostupné míře. Symbiotický 
vztah matky/otce a dítěte má vývojový význam, ale jestliže je uměle udržován 
1 v pozdějším věku je spíše parazitující, bývá často vyvolán hyperprotektivitou 
a kompenzačním úsilím. Jindy se na dítě soustředí všechny problémy rodiny -
hovoříme potom o dítěti - symptomu. (Vágnerová 1997, s. 75) 

Jak uvádí Vágnerová (2004, s.153): „Období předškolního věku je také dobou 
určité stabilizace rodičovských postojů, jejich adaptace na postižení dítěte. V tomto 
směru příznivě působí i vývojové pokroky postiženého dítěte, přestože tyto děti 
bývají více méně opožděné. Dost často se však stává, že rodiče dosažené pokroky 
Přeceňují. Jejich omezenější soudnost vyplývá i ze skutečnosti, že jsou více izolováni 
a nevědí, na jaké úrovni mohou být zdraví vrstevníci jejich dítěte. Nástup do školy 
Představuje mezník, jehož dosažení je na druhé straně interpretováno jako důkaz 
a|espoň relativní normality dítěte. Na druhé straně často působí jako stresující, 
Protože rodiče konfrontuje se skutečností. Ta bývá mnohdy méně příznivá než 
Předpokládali a nutí je tak změnit svoje dosavadní hodnocení." 

Autorka se proto domnívá, že pokud je to možné, je začlenění dítěte 
s Postižením vhodné již do mateřské školy. Integrace může být přínosem v oblasti 
socializace, vývoje identity osobnosti a zachování rodinných vztahů v potřebné 
intenzitě i trvání, tedy v podobě života, který je co nejblíže normalitě. 
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3.5 Integrace 

3.5.1 Integrace pod zorným úhlem psychologie 

Podle Šturmy (2003) s rozvojem medicíny a dalších příbuzných oborů, ve 
dvacátém století, se přistupovalo k poruchám jako k jevům, které je potřeba 
analyzovat, rozdělovat a izolovat, následně napravovat a léčit. Pohled se zužoval 
pouze na postižení či poruchu a tím se ztrácel zřetel k člověku jako jedinečné, 
neopakovatelné bytosti, která má své subjektivní prožívání a své vztahy. Především 
V internátních zařízeních nebyly respektovány a uspokojovány základní potřeby. 
Přestože se dětem dostávalo mimořádné odborné péče, nemohlo toto prostředí 
nahradit přirozené prostředí, které potřebuje každé dítě, tj. funkční rodinu, kde mají 
dítě rády, přijímají ho i s jeho postižením a věnují se mu. Péče o dítě s postižením 
však klade na rodinu zvýšené nároky a tudíž potřebují tyto rodiny zaměřenou 
Podporu a pomoc. Na základě těchto poznatků vznikl v současné době koncept 
speciálních výchovných, resp. vzdělávacích potřeb. 

Každé dítě ke svému vývoji potřebuje uspokojování a naplňování všech 
životně důležitých potřeb (tělesných, duševních i sociálních), dítě s postižením má 
Pak navíc některé potřeby speciální. Školy i zařízení (a to běžné i speciální) by si 
měly uvědomit, že nenahrazují rodinu, ale pouze ji doplňují a podporují a měly by do 
speciálně pedagogické péče vnášet v daleko větší míře „normální" svět sjeho 
Podněty a trendy. Tento koncept je základním východiskem pro integraci. Cesta k 
naplňování všech zmíněných potřeb je však velmi náročná a je zapotřebí vytvořit i 
náležité podmínky, které by měly být zajištěny předem. 

Šturma (2003, s.165) integraci vnímá: „jako společný život (v případě školy 
společný pobyt, společný program, společnou výchovu a výuku)". 
Mezi předpoklady úspěšné integrace uvádí: 

- připravenost a ochota zúčastněných (rodičů dítěte s postižením, učitelů, 
dalších vychovatelů a pracovníků školy, spolužáků, ostatních dětí i jejich 
rodičů) 

- odborná příprava učitelů z příslušných oblastí speciální pedagogiky a dalších 
oborů 

- zajištění spolupráce a možnost konzultace s dalšími odborníky v úzké 
součinnosti s rodiči 

- pravidelný a častý kontakt a konzultace s rodiči 
- vytvoření předpokladů materiálně-technických s přihlédnutím k rázu postižení 

dítěte (např. bezbariérový přístup, speciální pomůcky) 
- zabezpečení organizační (zajištění dopravy, resp. doprovodu) a personální. 

V některých předškolních zařízeních je zajištěna odborná péče, např. logopedická 
c [ rehabilitace. Zabezpečení většiny odborné péče však zůstává na rodičích a 
Předškolní pedagogové by měli být rodiči seznámeni o formách speciální péče a 
konkrétních specifikách, které se týkají každodenní péče. Také by škola měla být 
Podrobně informována o zdravotním stavu dítěte a o úskalích či nebezpečích z něho 
vyplývajících (např. užívání léků, první pomoc při záchvatech). 

Pokud dítě se závažným postižením potřebuje osobní asistenci, neměly by ji 
Uj išťovat matky dětí, jelikož pobyt dítěte v mateřské škole má mimo jiné matce 
Poskytnout i prostor pro její vlastní odpočinek od náročné péče o dítě. Podle Šturmy 
nemusí vykonávat osobní asistenci přímo odborník, ale například studenti (např. 
Pedagogiky či speciální pedagogiky). 
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Integrace v sobě skrývá mnoho konkrétních možností a podob. První a 
nejpřirozenější formou integrace dítěte je integrace rodinná, přijetí dítěte vlastní 
rodinou. Moderní psychologie stále více poukazuje na nezastupitelnost funkční, 
citově zdravé rodiny, která je nejvhodnějším prostředím pro výchovu malého dítěte 
do tří let. Po té s postupujícím vývojem dítě potřebuje navazovat další vztahy, 
Především se svými vrstevníky. Tuto úlohu socializace plní mateřská škola a 
doplňuje a obohacuje tím výchovu rodinnou. Při začleňování dětí do mateřské školy 
je třeba brát citlivě v úvahu i jejich zralost pro školu mateřskou. 

Při uvažování o zařazení dítěte se speciálními potřebami vždy musí být zájem 
dítěte. Rodiče vybírají vzdělávací cestu a zvažují možnosti, zda jít cestou speciální 
mateřské školy, speciální třídy při mateřské škole nebo individuální integrací v běžné 
mateřské školy. Neexistuje jednotný postup a správnost volby se ukáže až později, 
Podle výsledků. Cesta integrace není jednoduchá a vyžaduje souhru celé řady 
okolností a předpokladů, ale zkušenosti ukazují, že relativně nejsnáze se s integrací 
začíná právě na úrovni mateřské školy. V mateřské škole není totiž tolik zdůrazňován 
výukový aspekt, je zde samozřejmější individuální přístup. Je zde kladen větší důraz 
na sociální složku a přirozená možnost jejího rozvoje ve společné hře. Děti nejsou 
zatížené předsudky, jsou otevřené, ale potřebují zároveň taktní vedení, jelikož jim 
chybí vcítění a někdy se chovají impulzivně. 

Podle Šturmy se dětem s postižením a jejich rodinám dostává stále častěji 
nabídky služeb rané intervence (péče), jejíž cílem je začít s podporou vývoje dítěte 
v rodině co nejdříve, nejlépe už od kojeneckého či novorozeneckého věku. V praxi se 
však autora setkala pouze s jednou rodinou, která spolupracovala se střediskem 
rané péče a to u vážného zrakového postižení, kde je systém rané péče velmi dobře 
Propracován. 

Šturma uvádí „plody zdařené integrace" (2003, s.168-170), které hodnotí z 
Pohledu: 
"Samotného dítěte . . . . . . 

- kvalita života dítěte, jak a nakolik se zrcadlí v jeho subjektivním prozívaní 
dítěte, kdy návštěvu mateřské školy vnímá jako obohacení a radost 

- postupné naplňování vývojových možností dítěte 

• Partnerů dítěte ve škole, vrstevníků 
- získávají zkušenosti, že zdraví a schopnosti či dovednosti, nejsou necím 

samozřejmým a je třeba si jich vážit, chránit je. Jsou zároveň nastrojí, ktere 
slouží a pomáhají druhým a tím pomáhají vytvářet zdravou sebeúctu a 
vědomí vlastní hodnoty.. , x 

- rozšiřuje se jim obzor osobní zkušenosti, kultivuje vnímavost pro druhé 

' rodiny dítěte se speciálními potřebami 
- integrace pomáhá překročit hranice oddělující rodinu od bezneho světa, 

k novým kontaktům . „ x . .. 
- dává rodičům zakusit jejich rodičovskou kompetenci, zvyšovat sebeduveru 

ve vlastní vychovatelské schopnosti a posilovat pozitivní přijeti ditete 

~ Pedagogů a dalších zúčastněných „ 
- práce s dětmi se speciálními potřebami je kusem vedy, nebot vyžaduje 

odborné znalosti a dovednosti a má v sobě i něco z uměni, uplatňuje se 
intuice, tvořivost. 
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»Důsledky a projevy nezdařené integrace" Šturma uvádí: 
K varovným signálům patří nenaplnění výše zmíněných předběžných podmínek, 
především když nelze nalézt shodu a souhru všech zúčastněných stran. Dále pak: 
- z pohledu dítěte 

- nepřispívá-li integrace v dlouhodobější perspektivě k pozitivní emoční bilanci, 
ale jsou pro ně zátěží, nebo hlouběji zakouší svou nedostačivost či dokonce 
selhání, a převažují-li tyto zkušenosti nad zkušeností solidarity a 
společenství 

- je-li uskutečňování pozitivních vývojových možností a osvojování dovedností 
tlumeno a brzděno 

" z pohledu rodičů 
- zakoušejí-li při konfrontaci svého dítěte se zdravými spolužáky ještě 

vyhraněněji a tíživěji jeho postižení 
- prohlubuje-li se pocit jejich vlastní insuficience, nedostatečnosti 
- dochází-li prakticky k další izolovanosti 

' 2 pohledu učitelů 
- je-li integrační úsilí spojeno s neúměrně velkým úsilím, ba přemáháním, 

takže by přispívalo k vytvoření syndromu „vyhoření" 

Pozorují-li zúčastnění tyto negativní projevy a důsledky integrace, je třeba 
společně hledat nové přístupy, postoje a metody. Nedaří-li se dlouhodobě ani po 
korekci, pak je vhodné původní rozhodnutí o integraci znovu zvážit. 

Podle Vágnerové (2004) znamená zařazení dítěte s postižením do běžné 
Mateřské školy větší přiblížení normálnímu prostředí, ale na druhé straně může 
Vyvolávat u postiženého předškoláka strach i úzkost a posilovat tak obranné 
'endence. 

Zdravé děti si postupně osvojují roli vrstevníka v kontaktu s dětmi na 
nejrůznější úrovni (vrstevnické skupiny v okolí bydliště, v mateřské škole, 
v zájmových činnostech apod.), což pro děti s postižením je obtížněji dostupné a tím 
Je modifikován i jejich socializační rozvoj v této oblasti. Některé děti s postižením, 
J[aPř. s mentálním, které jsou opožděné i v oblasti socializace, se fixují převážně na 
dospělou osobu, která jim dodává pocit jistoty. Chování vrstevníků mnohdy 
nechápou, mohou je hodnotit jako ohrožující a proto kontakt s nimi často odmítají. 

Přestože někteří odborníci předkládají hypotézu o jednoznačně lepším 
Působení specializovaných mateřských škol, nelze přehlížet ani poměrně dobré 
vVsledky integrace mnoha postižených dětí v běžných mateřských školách. 

Vágnerová nestojí v žádném aspektu proti Šturmovi, podporuje ho zejména 
tom, že pro děti s postižením je významný kontakt s vrstevníky. Zároveň 
P°2orňuje na možná rizika, které společné soužití může přinášet. 

Autorka přijímá Šturmovy charakteristiky, neboť se sama přesvědčila o 
Pravdivosti těchto myšlenek. 
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3-5.2 Integrace pod zorným úhlem speciální pedagogiky 

Česká republika se zařazuje mezi země se smíšeným systémem vzdělávání 
dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením. Vedle rozvinutého a historicky 
utvářeného systému speciálního školství se postupně rozvíjí model začleňování 
dítěte se zdravotním postižením do běžných škol. 

Michalík (2005, s.221-222) formuluje východiska a podmínky vzdělávání 
zdravotně postižených: 

- postupná proměna klimatu školy 
- ústup centralizovaného modelu správního řízení školství 
- zvyšování autonomie škol a samotných pedagogů 
- snižování počtu žáků 
- zkvalitnění spolupráce rodiny a školy 
Změny přístupu ve vzdělávání nastal pro děti s mentálním postižením a nově 

Pro děti s lékařskou diagnózou autismus, pro kteríé byl zajištěn systémový 
vzdělávací servis. 

Michalík dále uvádí, že argumenty, které vystupují proti integrovanému 
vzdělávání pramení z nepochopení problému samotného, z nepochopení podstaty 
společného vzdělávání dětí se zdravotním postižením a dětí bez postižení. 
Vzdělávání v běžných školách neznamená konec speciálně-pedagogické podpory, 
a|e naopak, potřeba této podpory v otevřeném prostředí výrazně narůstá. Selhání 
dítěte se zdravotním postižením lze tedy považovat častěji za selhání modelu 
sPeciálně-pedagogické podpory a systému tuto podporu poskytujícího než za 
neschopnost dítěte samého či dokonce selhání společného vzdělávání jako 
takového. 

Zakladatel naší speciální pedagogiky Sovák chápe integraci jako nejvyšší 
stupeň socializace, úplné zapojení individua stiženého vadou, u něhož byly důsledky 
Vady zcela a beze zbytku překonány. Z tohoto pohledu je však patrné, že proces 
lntegrace mohl nastat až po překonání vady. 

Podle Monatové (1996) je jedním z hlavních cílů speciálně výchovné péče 
Včleňovat všechny do života společnosti a poskytovat jim takové služby, které jim 
^Možní pozitivně se realizovat a přispět takto k jejich plné integraci. Při působení na 
doti s postižením je nutno brát v úvahu jejich potřeby, respektovat odlišnosti, jež 
souvisejí s jednotlivými vadami a nedostatky a současně dbát na individuální 
vlastnosti každého jednotlivce. Vyžadují komplexní výchovnou péči, specifický 
Působ poskytovaných služeb, přizpůsobení výchovně-vzdělávacího procesu i 
hodný přístup k rodičům handicapovaných dětí. 

Stejskal (1998, s.157) již v roce 1998 soudil, že: „Integrovaná výchova 
ravotně postižených dětí v běžných školách s dětmi nepostiženými nemůže být 

Pouhým heslem pro teoretickou diskusi, ale současně životně důležitým 
Pedagogickým úkolem řešeným v každodenní poctivé práci ve výchovném procesu." 

a , e uvádí i odpovídající úkoly, které směřují k zajištění nezbytných podmínek: 
snížení počtu žáků ve třídě do níž je zařazeno postižené dítě, 
pomoc speciálního pedagoga 
technické pomůcky 
speciální učebnice a učební pomůcky." 

u . Podle Jesenského (1998,s.21): „Integrace znamená sjednocení postojů, 
9 s k ' c h o v a n í a směřování aktivit různého druhu. Ovlivňuje jak interpersonální 

lupinové vztahy, tak identitu jednotlivců a skupin. Její potřeba vzniká při kontaktu 
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dvou navzájem se odlišujících jevů, situací, postojů nebo aktivit. Ty se mohou 
Projevit ve formě stresů, konfliktů a problémů narušujících rovnováhu a harmonii 
vztahů, jistotu a spokojenost životního běhu. Integrace je jeden z prostředků, které 
Pomáhají takové rozpory překonat." 

Základním předpokladem pro reedukaci, kompenzaci a socializaci je speciálně 
Pedagogická diagnostika (viz kap. 3.6.3) Také je důležité, aby odborný pedagog měl 
hlubší zájem o problémy speciální pedagogiky a naopak, aby speciální pedagog se 
více informoval o vědním oboru jako celku. 

Muller (2001) vymezil základní faktory integrace mezi než řadí: rodiče a rodinu, 
skolu, učitele, poradenství a diagnostiku, formy integrace. Jako prostředky speciálně 
Pedagogické podpory vnímá podpůrného učitele, osobního asistenta, dopravu dítěte, 
kompenzační a učební pomůcky a úpravu vzdělávacích podmínek. Mezi dalšími 
faktory, které mají vliv na proces integrace jmenuje architektonické bariéry, sociálně 
Psychologické mechanizmy a organizace zdravotně postižených. 

Speciální pedagogika má tendence kategorizovat stupně integrace podle 
různých měřítek a podmínky integrace často směřují k jednotlivým typům postižení. 

V literatuře se objevuje kromě pojmu školská nebo pedagogická integrace 
Pojem sociální integrace a novější pojem inkluzivní vzdělávání. Sociální integraci 
Novosad pojímá jako proces rovnoprávného společenského začleňování 
specifických - minoritních - skupin do výchovně vzdělávacího i pracovního procesu 
a do života společnosti. Inkluzivní vzdělávání podle Langa (1998) se posunuje ještě 
dál než integrace. Jde o vnímání všech dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
do běžných tříd, kde je prostředí, které vítá a oceňuje odlišnost. Inkluze si dává za 
ukol vybudovat společenství pečující o všechny a otevřené všem, prostředí, kde děti 
se speciálními potřebami nejsou vnímané jako jiné, prostředí, které obohacuje obě 
účastněné strany. 
3,5-3 Integrace pod zorným úhlem předškolní pedagogiky 

Předškolní pedagogika jako věda se postupně vyděluje z obecné pedagogiky, 
restože, je význam začleňování dětí s postižením do mateřských škol 

nepopiratelný, odborných studií předškolních pedagogů nebo jiných odborníků pro 
Předškolní pedagogy na toto téma je minimum. Mateřská škola a předškolní období 
má svá specifika, která se nemohou slučovat s primárním vzděláváním a mladším 
školním věkem. Autorka se domnívá, že důsledkem malé informovanosti 
Předškolních pedagogů mohou být obavy z integrace. 

Hájková (2001, s.17) uvádí, že: „Integrace vyžaduje od pedagogů nové 
^hápání jejich vlastní profesní role. Profesionální sebepojetí speciálních pedagogů je 

současné době vytvářeno vzděláním, ale i vlastní každodenní zkušeností 
Působení na speciální škole. V je j im důsledku se považují za ty, kteří jsou 

ompetentními poskytovat odbornou podporu postiženým jedincům, a obvykle plně 
Přebírají úlohu v podpoře dětí a mladistvích se speciálními potřebami. 
: Obecní pedagogové jsou tradičně v oblasti speciální pedagogiky vzděláváni 
J!n okrajově. V praxi jsou konfrontováni s problémy dětí a mladistvých a podstatu 
®chto problémů spatřují v jejich zvláštnostech. Na postižené nahlížejí ve smyslu 

edicínských, deficitně orientovaných paradigmat jako na individuální patologii či 
"nem0 C", jejíž léčení mohou provádět pouze zvláštní specialisté ve zvláštních 
puzeních. V oblasti vzdělávání těchto jedinců se sami považují za nekompetentní. 
g

r ° mnohé z nich je problém vůbec upustit od principu homogenity žákovské skupiny 
Ohradit jej tolik potřebným principem heterogenity, kdy Je normální být jiný 
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a předpokladem pospolitosti je umět akceptovat tuto jinakost" (Eberwein, 1994). 
Znamená to upustit od striktního rozdělování žáků podle věku, požadavku na 
zvládnutí stejného obsahu výuky v mateřské i základní škole ve stejném tempu 
a vytváření stejných výchovně vzdělávacích cílů pro všechny děti bez jejich vnitřní 
individualizace." 

V současné době je možné v běžných mateřských školách integrovat a to 
formou individuální a skupinovou. Ucelenější přehled o problematice integrace dětí 
s postižením v mateřských školách byl zpracován na informačním CD-Roomu 
(příloha 6.10), ze kterého lze uvést tyto základní teze: 
1. Integrace dítěte s postižením do mateřské školy 

Přirozenou potřebou každého dítěte je kontakt s vrstevníky. Mezi nimi, pri 
společných hrách, získává základní sociální návyky a dovednosti. Abychom vytvořili 
Podmínky pro setkávání dětí s postižením s vrstevníky bez postižení, snažíme se 
integrovat děti s postižením už v předškolním věku do běžných mateřských škol. 

Nelze přesně stanovit ideální věk dítěte pro jeho zapojení do kolektivu 
ostatních dětí Je nutno přihlížet ktypu postižení dítěte, jeho potřebě sociálních 
kontaktů a ochotě rodiny spolupracovat při postupné adaptaci dítěte ve skupině deti 
v běžné mateřské škole. 

Zařazením dítěte s postižením do kolektivu dětí bez postižení vytváříme 
Přirozený prostor pro vzájemné poznávání se, utváření sociálních návyků a postojů 
a připravujeme tak dobrou výchozí pozici pro pokud možno bezproblémový přechod 
na základní školu. 
2- Nutné vnější podmínky pro úspěšnou integraci 
- Ochota přijmout dítě s postižením a spolupracovat se všemi lidmi, kteri s ditetem 
Přijdou do styku. . . . 
- Odpovídající personální zajištění související často s finančním krytím mzdových 
Prostředků Je nutno zajistit odbornost pracovníků a dostatečný počet lidi, kteri 
Mohou pomoci ve třídě, kde je dítě s postižením integrováno. Některé dite potřebuje 
stálého osobního asistenta, i on by se měl plně zapojit do integračního programu. 
" Materiální a prostorové zajištění integračního programu. Podle potřeb je vhodné 
zřídit bezbariérový přístup, ve spolupráci s SPC zajistit speciální didaktické pomůcky, 
vybavit logopedickou pracovnu, obstarat rehabilitační bazén s míčky apod. 
' Ochota celého učitelského sboru podílet se na integračním programu. Na 
společných akcích školy a při pobytech venku se setkávají všichni učitelé se vsem. 
dětmi měli by tedy mít informace o postižení dítěte, vědět, jak s nim komunikovat 
a jak se k němu chovat Tyto vědomosti by měli předávat i dětem z ostatních tnd. 
kro jem potřebných informací mohou být studium materiálů a odborného tisku, 
odborné semináře a přednášky, konzultace s odborníky. 
• Informovanost ostatního personálu školy. Také ostatní zaměstnanci školy -
kuchařky, uklízečky, pomocnice - musí být informováni o tom, že se v materske škole 
lntegrují děti, a měli by umět pomoci dítěti. v 

- Informovanost rodičovské veřejnosti o integračním programu. R o d í c e v š e c h de t i by 
Měli být informováni už při zápisu do mateřské školy, že ve třídě, kam bude jejich dite 
chodit, jsou integrovány děti s postižením. Je dobré upozornit rodiče na individuální 
Přistup pedagogů, na větší počet pedagogických pracovníků, snížený počet dětí ve 
t r idě, vybavení třídy speciálními pomůckami atd. 
~ Zajištění spolupráce školy s odbornými pracovišti. Š k o l a by m e l a ú z c e 
sPolupracovat s dětským lékařem, s pedagogicko-psychologickou poradnou, 
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speciálně pedagogickým centrem i případnými dalšími odborníky, kteří mají dítě 
v péči. 
3. Důležité poznámky k vlastní integraci 

Přijetí dítěte s postižením do běžného předškolního zařízeni by melo 
předcházet doporučení odborného pracoviště k integraci, v němž se stanoví základní 
výchovně vzdělávací cíle vzhledem k postižení dítěte, jeho individualitě a sociálnímu 
prostředí ze kterého pochází. Důležitým předpokladem kvalitní integrace je vytvořeni 
individuálního plánu pro každé dítě se speciálními potřebami. Tento pian musí 
vycházet z doporučení odborného pracoviště, z podrobných konzultací s rodicí 
a z vlastního pozorování. Je důležité zvážit reálné pedagogické možnosti učitelů, 
kteří s dítětem pracují, a zamyslet se nad profilem dětské skupiny, ve ktere je dite 
zařazeno. Na základě těchto poznatků lze stanovit reálný cíl, ke kteremu smerujeme, 
a stanovit prostředky k naplnění dílčích cílů výchovy. , x . 

Práce se skupinou pro přijetí dítěte s postižením je dalším bodem, který musí 
být splněn Předškolní děti nemívají ostych před dětmi s postižením, chovají se k nim 
Přirozeně bezprostředně, přesto je vždy nutné citlivé vedení dospělých. Dalším 
Předpokladem úspěšné integrace je úzká spolupráce s rodinou ditete s postižením. 
Při postupné a přirozené adaptaci se dozvídáme o individuálních potřebách a 
zvláštnostech dítěte a máme možnost vše prohovořit s matkou c. j.nym členem 
rodiny. Rodina má mít možnost být s dítětem ve třídě tak dlouho,_ dokud si d.te 
nevytvoří vztah k učiteli. Teprve potom rodič nebo jiný blízky clovek muze d.te opustit 
a nechat ie ve třídě samotné. . Kl , . . - -

Zvláštní bod tvoří samotná práce s dítětem s postižením. Nelze jednoznacne 
stanovit věk kdy dítě zapojit do běžné skupiny. Potřeba sociálního kontaktu 
s ostatními je naprosto individuální a závisí na osobnost, i charakteru postižen, 
dítěte. Je třeba navázat plnohodnotný citový vztah mez. dítětem a učitel, ve tr.de, 
neformálně naplňovat úkoly stanovené IVP, tvořivě, s pr.hlednut.m k .nd.v.dua n.m 
Potřebám dítěte s postižením hledat vhodné metod.cke postupy, nezapomínat na 
správnou a adekvátní motivaci. Promyšleně využíváme možnost, střídaní 
individuální skupinové a frontální činnosti. Zde se osvědčila heterogenní skupina -
integrované dítě "nevyčnívá", může podle svých schopnost, pracovat s mladším, 
nebo staršími dětmi vytrácí se hledisko výkonnosti a prestiže^ 

NemTně důležitá ie spolupráce pedagogických i nepedagogickych pracovníku 
školy. V e T d ě s S a n ^ ďfetem můfc narůstat zátěž učitele. Je nutno stanovit 
s> jednotný postup, vzájemně se respektovat, uvědomovat si důležitost prače všech 
Zaměstná nrů 

Možnost integrovat dítě zdaleka nezávisí jen na typu a stupni jeho postižení. 
2 PraxeTnimp ^ nřínadv kdv se dítě s těžším postižením uspesne začlenilo do 

ú s p ě c h celého procesu úzce souvisí se všemi výše popsaným, postupy. 

Autorka se domnívá, že v budoucnosti by každá mateřská škola měla být 
^ o p n á z ^ d m m k y 
^ lojevi zájem rodíce těchto deti. Kro rooice » » , h v^rté-hn 
v místě bydliště a nelze opominout důležitost vrstevnických vztahu v živote každého 
ditě,s. které skutým dojížděním do vzdálenějších škol nemuzou byt tak ,ntenz,vn, 

^ " " N á S S ^ ^ a ochotě přijmout dítě s postižením do materská školy, 
a l e je důležitý zodpovědný přístup všech zúčastněných. 
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3. 6 Podmínky úspěšné integrace 

Pokud se běžná mateřská škola rozhodne pro integraci, je zapotřebí, aby se 
všichni zúčastnění zodpovědně zamysleli nad možnostmi svými i možnostmi školy 
a snažili se zajistit podmínky potřebné pro co možná nejúspěšnější proces integrace. 

Některé z podmínek pedagog nemůže ovlivnit, to jsou podmínky vnější (např. 
politické ekonomické, legislativní, kulturně-společenské, demografické apod.), může 
se však' spolupodílet na vytváření bodných podmínek ve své materske škole. 
Některé z podmínek byly nastíněny v předchozí kapitole. Každý integrační proces 
vychází ze svých aktuálních potřeb, z konkrétních potřeb integrovaného dítěte 
a k němu se přizpůsobují dané podmínky. Podmínky je možné chápat jako obecné 
(např. klima školy, osobnost pedagogy, spolupráce s rodiči a odborníky) a podmínky 
speciální (např. speciálně pedagogická podpora, zajištění asistence, individuální 
vzdělávací program, speciální pomůcky). 

Vzhledem k variabilitě a k proměnlivosti integračního procesu nelze pojmout 
všechny podmínky, ale je možné zamyslet se v širších souvislostech nad základními, 
obecně platnými, které autorka považuje za nejpodstatnější. 

3-6-1 Klima školy 

Klima mateřské školy je utvářeno především kvalitou mezilidských vztahů, 
Sociálními procesy i celkovou filozofií školy. Kvalita mezilidských vztahů je ovlivněna 
kvalitou jednotlivých osobností a každý jedinec přináší do těchto vztahů něco 
Jedinečného, osobitého. Vytvářejí se provázané vztahy mezi všemi zúčastněnými 
(učiteli, dětmi, ředitelkou, rodiči a dalšími zaměstnanci). Na základě vzájemné 
důvěry, empatie, úcty i partnerství se postupně utváří klima, které má vliv na 
celkovou pohodu všech zúčastněných. 

Pro rodiče a děti se zdravotním postižením je klima školy obzvláště důležité. 
K°diče dětí s postižením jsou často velmi citliví na reakce okolí a potřebují podporu, 
Potřebují být přijati do společenství bez předsudků a bariér. Takové prostředí jim 
muže nabídnout mateřská škola, kde bude kvalitní školní klima a kde budou přijati 
neJ®n pedagogy, ale celým společenstvím. 
, Součástí klimatu školy je i klima učitelského sboru, klima školních tříd. Lang 
n " 8 ) pojednává o tzv. inkluzivním klimatu, které se vytváří tam, kde škola bere 

na základní lidské potřeby všech dětí a tím se zvýší šance, že děti budou 
vyrůstat v nejen bezpečném, ale i stimulujícím prostředí. Podstatné je, aby všichni 

e třídě měli pocit sounáležitosti, radosti, úcty, svobody a zároveň i bezpečnosti. 
Vzdělávání dětí s postižením vyžaduje větší intenzitu spolupráce, často 

j*°uběžnou práci více pedagogů na třídě, která je potřeba sladit. Je zapotřebí 
Valitních interpersonálních vztahů mezi pedagogy, mezi pedagogy a rodiči a dětmi 

aké mezi pedagogy a dalšími odborníky. Proto je potřeba věnovat pozornost 
Mezilidským vztahům u všech skupin, které tvoří společenství mateřské školy, 
^'Padně usilovat o jejich zlepšení. Mateřská škola je ideálním otevřeným 
, Polečenstvím kde se mohou vytvářet vztahy formou různých společných aktivit, při 
/erých se všichni lépe poznávají. Tyto vztahy a celkové klima školy předurčují 

alitu spolupráce a kvalitu celého integračního procesu. 
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3-6.2 Osobnost předškolního pedagoga a jeho vzdělání 

Integrace probíhá prostřednictvím předškolního pedagoga a tudíž velmi záleží 
na jeho osobnostních kvalitách. Teoretických pojednání o osobnosti 
2 psychologického úhlu pohledu je mnoho, je potřeba však vyzdvihnout alespoň 
některé stránky osobnosti předškolního pedagoga, který se rozhodne pro integraci. 
Zejména je to velká míra empatie, altruismu a zároveň by měl být psychicky odolný, 
Jelikož je vystaven velké psychické zátěži. Předškolní pedagog je vystaven v průběhu 
dne také proměnám sociálních rolí a prochází různými komunikačními styly (např. 
s dětmi, s rodiči, s kolegy, s odborníky). Je proto důležité, aby byl nejen velkou 
osobností, ale také, aby byl dostatečně odborně vybaven, jedná se o prolnutí 
osobnosti jako takové. 

Vzrůstající nároky na předškolní pedagogy se promítly v požadavku 
Národního programu rozvoje školství v České republice (Bílá kniha) z roku 2001 
v Požadavku vysokoškolského vzdělání (viz kap.3.2.4). Střední pedagogické školy 
v CR představují dosud nejdostupnějšího vzdělavatele pro předškolní pedagogy, 
ovsem pouze se středoškolskou úrovní vzdělání. V roce 1995 vznikly vyšší odborné 
školy a většina z nich vznikla při středních školách. 

V zákoně č. 563/20041 je zakotven požadavek univerzitního vzdělání nebo 
vYsšího odborné vzdělání. Tato výše vzdělání se zde konečně objevuje jako 
Možnost, která však není povinná, nadále zůstává jako dostačující středoškolská 
^oveň vzdělání. 
S 6 odst.1 ustanovuje , že: „ Učitel mateřské školy získává odbornou kvalifikaci: 
' vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti 

Pedagogických věd zaměřené na pedagogiku předškolního věku, 
^fším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího programu 

vysší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů předškolního vzdělávání, 
) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu 

stredního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů předškolního 
v^ělávání, nebo 

běláním podle odstavce 2 písm. a). " 

. . Nově tento zákon v § 6 odst. 2 ustanovuje vzdělání učitele mateřské školy, 
erÝ vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro děti se 

pooiálními vzdělávacími potřebami. Tento učitel získává odbornou kvalifikaci: 
vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu 

°blasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku, nebo 
Q vzděláním stanoveným pro učitele předškolního vzdělávání podle odstavce 1 

Vys°koškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním 
v °Sramu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku, nebo vzděláním 
s
Pr°gramu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na 
Peciálnípedagogiku." 

v .v Předpisem je legislativně zakotveno vysokoškolské speciálně pedagogické 
deiám učitelů mateřských škol pracující s dětmi se speciálně vzdělávacími 

js0
 J e v š a k otázka, zda fakulty vysokých škol vzhledem ke svým možnostem 
u a budou schopny dostát právního požadavku, 

p . V reflexi na zvýšené požadavky na vzdělání předškolních pedagogů došlo na 
a9ogických fakultách v celé České republice k výraznému nárůstu nabídky 

0 n Č- 563 /2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 
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bakalářského studia pro předškolní pedagogy. Většina pedagogických fakult rozšířila 
univerzitní studium o obor tříletého bakalářského oboru učitelství pro mateřské školy, 
v Liberci a Olomouci nabízejí i tříleté studium speciální pedagogiky předškolního 
věku. Magisterský typ studia předškolní pedagogiky se nerozšířil vůbec, stále 
zůstává pouze v nabídce pražské pedagogické fakulty. V nabídce pedagogických 
fakult není dosud ani dvoustupňové studium, tj. navazující magisterské studium na 
bakalářský studijní program. , „ , , . . 

Přestože se hovoří o důležitosti celoživotního vzděláváni, možnosti 
kombinovaného či distančního studia je velmi omezená, zejména v oboru speciální 
Pedagogiky Mnoho učitelů teprve v praxi zjistí, že by se rádi specializovali tímto 
směrem. V praxi se také ukazuje, že by bylo zapotřebí větší prolnutí oborů předškolní 
Pedagogiky a speciální pedagogiky. 

Národní zpráva o stavu předškolní výchovy, vzdělání a péče o děti 
Předškolního věku v České republice z roku 2000 uvádí, že se předškolní 
Pedagogové i rodiče předškolních dětí přiklánějí k tomu, že je dostačující pro 
Předškolní pedagogy středoškolské vzdělání. Z hlediska četnosti mělo dle výzkumu 
90% předškolních pedagogů vzděláno středoškolsky, pouhých 10% melo vyssi 
vzdělání tj vyšší odbornou školu nebo vysokou školu bakalarskeho ci 
Magisterského typu Vzhledem ke zvýšeným nárokům na předškolní pedagogy, jsou 
Procenta vysokoškolsky vzdělaných předškolních pedagogů velice malá. 

Autorka se domnívá, že středoškolské vzdělání je pro předškolního pedagoga 
v kontextu dnešní doby nedostačující. V rámci narůstajících nároku na předškolní 
Pedagogy je důležité celoživotní vzdělávání a potřeba hlubšího teoretickeho poznani 
v širších souvislostech. Potom může dojít k prolnutí osobnostních kvalit a vzdělaní, 
které je, a nejen pro integraci, důležité. 

Přestože hlasy odborníků, především psychologu, hovon o velkem významu 
Předškolního období, statut předškolních pedagogů je stále nedostatecne docenen. 
prvotně by tudíž mělo dojít k legislativnímu požadavku vzdělaní na tercialni úrovni, 
nejen vzhledem ke zvyšování odbornosti předškolních pedagogů, ale i vzhledem 
k jejich zvyšování sociálního a profesionálního statusu. 

3-6.3 Pedagogická diagnostika 

1 u ' M o r + i n /of)03 s 86)- Diagnóza dítěte v předškolním věku vychází Jak uvadl Mertin (200J, s.eo;- ^ » , m í „ t p m r0zvoie" d těte, a proto 
»toho, že mateřská škola „není miste 
bJ neměly být zdůrazňovány rozdíly mezi jednotlivým aeim « 
gnost ika PVo diagnostiku, " f 

pr°9ramu, zapojeni ditete do koiera vu a »<= i- ostatní 
*?dení. Navíc je běžné, že rodiče maj, ^ r o s t zda se dováni , kterého 

ř c r r a r a c r - s a : — - -
s a r s s s ; ' - — s ® 
u°itelka mateřské školy". .. - nflHělení v mateřské škole 
_ Význam může mít diagnostika i „ ^ X p o m o c i v základní 
prebírá jiná učitelka. Zavedený systém hodnocen, ji muze porno 
0rientaci o dětech. 
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Nezanedbatelný význam diagnostiky nacházíme u dětí se speciálními 
potřebami, kde vyvážený program může mít pro dítě konkrétní účinky. Právě proto by 
učitelky měl)' dobře provádět diagnostiku, která se skládá ze: zjištění stavu, 
Posouzení, hodnocení, zahrnuje posloupnost činností vedoucí k diagnóze. Předmět 
Pedagogická diagnostika (Mertin 2003,s.76) definuje jako: „hodnocení obsahů 
výchovy a vzdělávání. V užším pohledu bývá zdůrazňována zejména diagnostika 
(hodnocení, posuzování) vědomostí, dovedností, návyků, které si děti osvojily 
v průběhu výchovy a vzdělávání (ve škole, mimo školu, doma)" 

Mezi nejpoužívanější diagnostické metody patří: pozorování, rozhovor, 
dotazník a v mateřské škole především analýza hry. Je nutné znát cíl, průběh, obsah 
vzdělávání, jaké činnosti budeme realizovat, které vědomosti, dovednosti a návyky 
budeme podporovat, jaké sociální dovednosti rozvíjet aj. Diagnostika se může týkat i 
faktorů prostředí (psychosociálního klimatu). 

Bidlová (in Mertin 2003, s.93) uvádí, že: „Pozorování by nemělo být 
jednorázové, náhodné a příliš široké. Důležitý je cíl pozorování, nutná je příprava na 
Pozorování, také je možno využít analýzu videozáznamu". 

Rozhovor vedeme s dítětem, rodiči, ostatními učitelkami, odborníky. U 
Předškolních dětí musíme přizpůsobit rozhovor věku, komunikačním dovednostem 
dítěte i jeho schopnostem pochopit to, na co se dotazujeme. 

Dotazník využíváme především tehdy, když zjišťujeme základní informace 
0 dítěti (dotazník pro rodiče), o jeho zdravotním stavu, psychické vyspělosti, 
Individuálních zvláštnostech v chování a prožívání, o oblíbených činnostech, případě 
' 0 rodině. Vyplněný dotazník je pro mateřskou školu důležitý, ovšem rodina by jej 
neměla pociťovat jako ohrožující (neměl by např. obsahovat údaje o příjmech...), 
dotazník se také využívá při kontaktech s odbornými pracovišti. 

Další metodou mohou být didaktické testy, které se ovšem používají spíše při 
2Jišťování vědomostí a dovedností při hodnocení pokroku spíše u dětí školního věku. 
^ mateřských školách mají většinou podobu slovní, nikoli písemnou. 
Analýza hry je naopak pro diagnostiku v mateřských školách nejběžnější 
diagnostickou metodou. Poskytuje cenné údaje o prožitcích, aktuálním rozpoložení 
dítěte, zkušenostech. Hra je prostředkem sebevyjádření, sleduje preferenci typů her 
1 to- jak je dítě ve hře schopno spolupracovat a komunikovat s vrstevníky, podřizovat 
Se Pravidlům aj. 

Podle Mertina (2003, s.80) je dobré provádět diagnostiku vstupní, průběžnou 
a výstupní. „Cílem vstupní diagnostiky je poznat vývojové charakteristiky a osobnost 
d ě t í Při nástupu do mateřské školy, což může napomáhat při zařazování dětí do 
skupin, ale také třeba při výběru vhodné učitelky. Jsou té též prvotní informace pro 
Přizpůsobení vytvořeného programu individuálním vzdělávacím potřebám dětí. 

Průběžnou diagnostikou dětí může učitelka zjišťovat, jaké jsou pokroky dítěte, 
!a k naplňuje vzdělávací program, jaké jsou v ý s l e d k y jednotlivých dětí. Dozvídáme se, 
Js°u-li použité metody efektivní a není-li nutné změnit přístup k dítěti. 

Výstupní diagnostika znamená zhodnocení průběhu výchovy a vzdělávání 
J* mateřské škole, např. ve vztahu ke školní zralosti dítěte. U dětí, kdy se na 
hodnocení zralosti podílí jiný odborník, může být mateřská škola přizvána k tomuto 
hodnocení a odborné pracoviště (např. pedagogicko-psychologická poradna) se 
^ j imá o pohled učitelek na dítě. Některé mateřské školy v procesu závěrečné 
d'agnostiky vstupují do kontaktu se základní školou, kam dítě nastupuje, a předávají 
nesmírně cenné informace zejména u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami." 
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Pro účely této práce se autorka také ztotožňuje s názorem Zelinkové, která 
považuje dobře provedenou pedagogickou diagnostiku za předpoklad úspěšné 
|ntegrace. „Získává informace nejen o úrovni vědomostí a dovedností dítěte, ale též o 
jeho komunikativních schopnostech, sociabilitě, přizpůsobivosti apod. Vyhledává 
Pozitivní stránky vývoje a využívá je pro usnadnění průběhu integrace." (Zelinková, 
2001, s.15) 

Pedagogická diagnostika společně s diagnostikou psychologickou, či 
speciálně pedagogickou je východiskem pro vypracování individuálně vzdělávacího 
Plánu. 

3-6.4 Individuální vzdělávací plán 

Jednou z podmínek a též pomůcek integrace dětí s postižením do běžných 
Mateřských škol je individuální vzdělávací plán, který umožňuje jedinci postupovat 
v souladu s jeho individuálními předpoklady a možnostmi. 

podmínky v zahraničí 
V zahraničí, podle Zelinkové (2001, s.173), lze vypozorovat dva směry 

v Přístupu k IVP. „První z nich zapojuje do tvorby programů odborníky různých 
Profesí, kteří z nich posuzují hloubku postižení, rozumové schopnosti, osobní 
charakteristiky, rodinné prostředí, studijní a sociální obtíže. Výsledkem je všestranné 
Posouzení dítěte." Tyto plány plní podle učitelů především administrativní úkol, 
v Praxi jsou nepoužitelné. 

„Druhý směr respektuje potřeby učitele. Učitel si jej utváří sám, přičemž 
využívá podklady dalších odborníků a respektuje současnou situaci dítěte. ...IVP se 
stává východiskem práce učitele." Tento směr je například blíže rozveden v italském 
školním integračním modelu (viz kapitola o integraci v zahraničí). 

Mertin (1995) popisuje přístup k tvorbě IVP v USA, v Holandsku, ve Švédsku 
a Finsku. Přestože je v USA požadavek na vytvoření IVP uzákoněný již od roku 

977, často se jedná o administrativní nástroj pro získání souhlasu rodičů 
s Urnístěním dítěte. Pracují s ním většinou speciální pedagogové, běžní učitelé 
p í v a j í ani kopii. Pro učitele je tento plán příliš náročný na jasné formulace a na 
cas. 

V Holandsku je IVP využíván od roku 1980 a to dvěma směry: k vytváření 
adekvátního programu pro konkrétního žáka a ke zvýšení odborné úrovně učitelů. 
;Vžaduje pečlivé plánování a časté monitorování pokroku dítěte. V praxi se objevuje 
r a da problémů, např.: nedostatečné diagnostické údaje, nedostatečná erudovanost 
Pedagogů a velké nároky na čas pedagogů při vyváření plánů. 

Ve Švédsku i Finsku IVP připravuje komise, kterou tvoří ředitel školy, školní 
Psycholog, speciální pedagog, třídní učitel a další. Aktivity jsou určeny pro speciální 
Pedagogy a další odborníky, není však jisté, do jaké míry jsou v praxi využívány. Na 
Skladě IVP jsou přidělovány prostředky na postižené dítě. 

Ď°Mácí podmínky 
. Individuální vzdělávací plán (dále IVP), jenž by měl vypracovavat tym lidí, kteří 
, Podílejí na rozvoji konkrétního dítěte s postižením. Mezi ně patři: třídní učitel, 
Peciální pedagog psycholog, rodiče, lékař, popřípadě další odborníci. Tento 
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program vychází z možností daného dítěte a dále pak z možností školy 
a pedagogických pracovníků. 

Nelze opominout ani ekonomický zřetel IVP. Na základě těchto planu muze 
škola žádat o přidělení zvýšeného finančního normativu pro děti s postižením, které 
zabezpečují speciální podporu dítěti. Tím je ekonomicky podporována integrace 
znevýhodněných dětí mezi zdravé vrstevníky. 

Legislativní východiska IVP - vývoj 

Jak uvádí Zelinková (1995) byla poprvé dána možnost vypracovat pro 
Postiženého žáka IVP (v té době s názvem individuální studijní plán) učitelům na 
základních školách v roce 1992 Pokynem MŠMT k zajištění péče o děti se 
specifickými poruchami učení. V následujícím roce bylo vypracovaní IVP jiz 
Povinností pro zajištění přidělení normativu. Učitelé, a speciální pedagogove meli 
však velmi sporadické zdroje k vypracování IVP. Poprvé Mertin (1995) podal 
konkrétní podněty pro vypracování IVP a zároveň zpracoval i sirsi souvislosti, ktere 
Py měl pedagog brát v úvahu. , 

Požadavek na vypracování IVP pro každého žáka se zdravotním postižením 
na kterého škola žádá o zvýšený normativ, byly uvedeny v Metodických pokynech 
Scházející každý rok od roku 1993/1994. Nebyla však zde naznačena struktura ani 
konkrétní obsah pro vypracování tohoto programu. Postup zpracovaní IVP a jeho 
výsledná podoba byly ponechány na uvážení třídního učitele 

V metodickém pokynu pro školní rok 1997/98 byla j.z bl.ze určena spolupráce 
s SPC nebo PPP při zpracování IVP pro každého žáka se zdravotním postižením. 

Metodické pokyny nahradila v roce 2001 Směrnice3, která pozbyla platnost 
v srpnu 2005 Byla podrobněji zpracovaná a byly v ní vymezeny pojmy dite nebo 
žák se speciálními vzdělávacími potřebami, formy integrace) a ekonomické 
Zabezpečení V přílohách této Směrnice byl doporučeny postup zpracovaní IVP, 
doporučená rámcová struktura IVP a doporučene náležitost, spec.alne 
Pedagogického a psychologického vyšetření. 

V současně platných předpisech je individuálně vzdělávací plán blíže 
specifikován v §6 ve vyhlášce 73/20054 (příloha Č.5). Zde jsou uvedena zejmena 
východiska a požadovaný obsah IVP. Ve vyhlášce se vsak objevuje nejasnost ve 
forniulacích, že se IVP stanovuje v případě potřeby a nasledne, ze je IVP zavaznym 
dokumentem. 

V Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní v z d ě l á n í je doporufieno 
sestavovat IVP pro jednotlivé děti tam, kde je to potrebne a ucelne (příloha c.7). 

Význam IVP 
Někteří oedaaoaové mohou IVP pokládat pouze za administrativní záležitost, 

* v š a k t S ř S S S e h o smysluplnost. Mertin IVP pok.ádá za uzlový bod 

i ^ ~ 2 Met°Hč' 5 6 3 / 2 0 0 4 Sb-. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 
2ař[>0° rICké Pokyny MŠMT ČR k integraci zdravotně postižených dětí a žáků do škol a školských 
3 s^enich 
2ařf>0

rríice MŠMT k integraci děti a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských 
\ y h u n ' č V 3 710/2001-24 
Potřeb

 a M S M T č r č- 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
a m i a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 
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mezi diagnostikou a intervencí. Přínos IVP podle Zelinkové (2001, s.172) spočívá 
v následujících oblastech: 
„A. Umožňuje žákovi pracovat podle jeho schopností, individuálním tempem...Není 
překážkou k dalšímu vzdělávání, ale pomůckou k lepšímu využití 
Předpokladů...Cílem není hledat úlevy, ale najít optimální úroveň na níž může 
integrovaný žák pracovat. 
B. Umožňuje učiteli pracovat s dítětem na úrovni, kterou ono dosahuje...Je 
východiskem k plánovité aktivity ve vztahu ke konkrétnímu integrovanému 
žákovi....Nové údaje získávané v průběhu vyučování slouží jako zpětná vazba 
a vedou k úpravě plánu podle dosažených výsledků. 
C. Do přípravy se zapojují i rodiče, kteří se tak stávají spoluodpovědnými za výsledky 
Práce svého dítěte. Jsou seznámeni se stávající situací a perspektivou dítěte. 
Využívají tak svého práva ve vztahu k dítěti, ale též na sebe přebírají odpovědnost." 

Zelinková (2001) také uvádí základní principy při tvorbě IVP. Podle jejího 
názoru by měl IVP vycházet z diagnózy odborného pracoviště (PPP nebo SPC) 
a Pedagogické diagnostiky učitele. Měl by respektovat závěry z diskuse se žákem 
a rodiči. Dále Zelinková (1995) uvádí, že IVP by měl vycházet ze současného stavu 
dítěte s respektováním jeho individuální schopnosti. Zároveň by měl být reálný 
a odpovídat podmínkám ve třídě i personálnímu zabezpečení reedukace. Také 
upozorňuje že není neměnnou normou a měl by zapojovat co nejvíce 
zainteresovaných lidí (učitele, pracovníka odborného pracoviště, rodiče, dítě samo 
a další) 

Učitel by měl sledovat při vypracování IVP i další aspekty, a to: cíle vzdálené, 
ci |e dlouhodobé, cíle krátkodobé a respektování individuálních potřeb. 

Autorka se přiklání k názoru Mertina, kjeho pohledu klíčovosti IVP, protože 
b e * něj nelze plánovat konkrétní postup při rozvoji dítěte. Se Zelinkovou se pak 
autorka ztotožňuje v představě, že plán musí respektovat osobnost ditete, jeho 
Předpoklady a možnosti a souhlasí s jejím důrazem na reálnost planu. 

Autorka, která sama mnohé IVP vypracovala, pocitovala nejvets. obt.ze pravé 
p ř i konkretizaci IVP ve vztahu k postupným krokům plánovaného rozvoje ditete. 

Podle individuálně vzdělávacích plánů je často metodiky veden asistent 
Pedagoga, který se věnuje danému dítěti s postižením. 

3 fi c 
• Asistent pedagoga 

s Podle míry a stupně postižení je mnohdy zapotřebí zabezpečit vzdělávání dětí 
e sPeciálními potřebami další osobou, tzv. asistentem pedagoga. 

. Po roce 1989 vznikl teprve prostor pro diskusi týkající se osobní či pedagogické 
sisjence, která probíhala zejména mezi MŠMT A MPSV. Tato dvě ministerstva se 

PedZÍ'a v y ř e š i t financování a kompetence asistentů. Protože MŠMT garantuje 
os k ° 9 Í c k o u č 'nnost a MPSV garantuje sociální rovinu, docházelo při uplatnění 
2 °bní asistence ke sporům mezi ministerstvy. Otázka jeho financování se jevila tak 
n . ediska meziresortního velice komplikovaně. Pro další fungování asistence bylo 

n ° dojít ke shodě pohledu obou ministerstev. 
Na jednání MPSV a MŠMT v červenci 2004 byly formulovány tyto závěry: 
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Pracovní náplní Asistenta pedagoga je zprostředkovávat výchovnou 
a vzdělávací činnost dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, v případe 
potřeby pomáhat dětem s těžším zdravotním postižením se sebeobsluhou v dobe 
vyučování na základě pokynů pedagogického pracovníka, je zařazen do Katalogu 
Prací, předpoklady pro výkon jeho činnosti jsou v návrhu zákona o pedagogických 
Pracovnících, akreditované vzdělávací kurzy pořádají Pedagogická centra a nestátní 
neziskové organizace. . , . 

Pracovní náplní Osobního asistenta v souvislosti s ucasti deti se speciálními 
vzdělávacími potřebami ve vyučovacím procesu je doprovod dítěte do školy nebo 
školského zařízení před počátkem vyučování a jeho vyzvednuti ze školy nebo 
školského zařízení po skončení vyučování včetně dalších podpůrných činností 
nasmlouvaných zákonnými zástupci žáka. Osobní asistenci podle Katalogu prací 
Provádí pracovník sociální péče, osobní asistence je druhem sociální služby v návrhu 
zákona o sociálních službách, osobní asistenci poskytují nestátní neziskove subjekty, 
kterým je MPSV poskytována dotace na provoz, akreditované vzdelavaci kurzy 
Pořádají nestátní neziskové organizace. 

Asistence během školního procesu spadá do kompetenci MSMT, za asistenci 
Mimo budovu školy odpovídá resort MPSV. . 

Asistent pedagoga vykonává činnosti, ktere detem se speciálním, 
vzdělávacími potřebami umožňují účastnit se vzdělávacího procesu ve škole nebo 
školském zařízení. V případě zvýšené potřeby zajištěni sebeobsluznych 
a doprovodných činností během školní docházky těchto děti je na zvazen. ředitele 
školy, zda bude situaci řešit pomocí i osobního asistenta. Ředitel školy muže uzavřít 
s nestátní neziskovou organizací smlouvu poskytováni sociální služby osobni 
asistence. 

legislativní východiska , „ R . Q 

Po dlouholeté diskusi byl statut asistenta pedagoga uzákoněn § 16 odst.9 
v novém školském zákoně^-

••*«»« mateřské školy,... může se souhlasem krajského úřadu ve třídě nebo studijní skupině. 
ve které se vzdělám dítě. žák nebo student se speciálními vzdelavaami potřebám,, zndu 

f m k C Í Í Z 7 e ť r í w 2 0 0 S je asistentům pedagoga dán statut pedagogický 
Pracovnfk a §20 tohoto zákona vymezuje odborná kvalifikace as.stentu pedagoga: 
»Asistentpedagoga získává odbornou kvalifikaci , ... , „ .. „• 

^ vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti 

^ ^ f d l l n ý m vzděláním získaným studiem v akreditovaném № odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu pedagogických asistentu nebo 

^edn^vz^ním s maturitní zkouškou získaným ukončením 
^dního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném 
) středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdelavaciho programu 

^edního vzdělávání a studiem pedagogiky, nebo nrnornn,u nrn „mtentv 
e> *kladním vzděláním a absolvováním akreditovaného v z d ě l á ^ l ^ f f a M W 
Ped"goga uskutečňovaného zařízením dalšího v z d ě l á v á m pedagogických pracovníku. 

J ^ 1 / 2 0 0 4 Sb, o p ředš7olnim, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

2 ̂ n ý f 5 6 3 n / 2 0 0 4 Sb„ o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 
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Pedagogické vzdělání zajišťují školy vysoké, vyšší odborné a střední. 
Akreditovaný vzdělávací program pro asistenty pedagoga v současné době zajišťuje 
v Praze zejména občanské sdružení Rytmus kurzem: „Asistent učitele ve třídě 
s integrovaným žákem". Od dubna 2006 zařazuje do vzdělávací nabídky kurz 
•Asistent pedagoga" také Institut pedagogicko psychologického poradenství, který je 
zaměřen na vzdělávání asistentů pedagoga pro děti ze sociokulturně 
znevýhodňujícího prostředí, zařízení náhradní rodinné péče apod. 

Přítomnost asistenta pedagoga v předškolních zařízeních je určena 
v Rámcovém vzdělávacím programu. Podle míry a stupně postižení je doporučeno 
zajištění přítomnosti asistenta u dětí se zrakovým postižením, u dětí s mentální 
retardací a u dětí svíce vadami a autismem. U dětí s tělesným postižením není 
Přítomnost asistenta doporučena (příloha č.7). 

Hlavní činnosti asistenta pedagoga jsou rámcově vymezeny ve vyhlášce 
MŠMT73/20051 §7 odst.1: 
••Hlavními činnostmi asistenta pedagoga jsou pomoc žákům pri přizpůsobeni se 
školnímu prostředí, pomoc pedagogickým pracovníkům školy pri výchovné 
a vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci se žáky, při spolupráci se zákonnými 
zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází." 

Vyhláška 317/20052 §4 stanovuje způsob získání odborné kvalifikace 
asistenta pedagoga. „Studium pro asistenty pedagoga: 
' odst.1: Studiem pro asistenty pedagoga získává jeho absolvent znalosti a dovednosti 
v oblasti pedagogických věd, které jsou součástí jeho odborné kvalijikace. 
' °dst.2: Studium se uskutečňuje v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníku 
v délce trvání nejméně 120 vyučovacích hodin. 
-odst.3: Studium se ukončuje závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení 
Zlskává absolvent osvědčení." , , , ? „ _ 

uusuiveru uzveuLcrii. , « „ 
Bližší funkce asistenta pedagoga jsou popsány v Informacích (příloha c. 6). 

' Vyhláška MSMT 77/onn* Qh n d ě l á v á n í dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

Ujištění asistenta pedagoga 

Politice byla armáda profesionalizována a tím byla v roce 2005 zrušena i civilní 
služba. 

phstupovánn R ohavami neboť se instituce obávaly neaosiaiKu ieuruu piauuvmisu i 
°btiží při se v nových 
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podmínkách vyvíjí pozitivně. Tím, že byly formulovány kvalifikační požadavky na 
asistenty, je docilováno kvalitativního posunu od nekvalifikovaných „pedagogů-
vojáků" ke kvalifikovaným pedagogickým pracovníkům. Tato situace by se měla 
v budoucnu promítnout do kvality integračního procesu, neboť se znevýhodněnými 
dětmi budou pracovat kompetentní dospělí. 

Autorka sama poznala několik vojáků-asistentů a měla velmi dobré 
zkušenosti. Přestože nebyli pedagogicky vzdělaní, byli to osobnosti, které dokázali 
navázat krásné vztahy s integrovanými dětmi. Také byl velmi přínosný mužský faktor, 
zejména u dětí s poruchami chování. Vždy je třeba řešit situaci individuálně a pokud 
možno v dostatečném předstihu. 

3-6.5 Spolupráce mateřské školy s rodinou 

V mateřské škole se setkávají učitelé s rodiči každý den při předávání dětí. 
Schopnost odborně a empaticky komunikovat s rodiči dětí s postižením je zásadním 
Předpokladem pro získání důvěry rodičů, která je důležitá pro celou další vzájemnou 
sPolupráci. Psychologové se shodují ve významu této formy poradenské práce, 
zaroveň i v nesnadnosti vedení úspěšného rozhovoru. V jednotlivých titulech je 
rozhovoru věnován rozdílný prostor, v různé šíři a v různých pohledech. 

Pro předškolní pedagogy je důležité úspěšné vedení rozhovoru s rodiči nejen 
pr i Poznávání dětí, ale i pro navázání důvěry v každodenní komunikaci. Při vedení 
rozhovoru v mateřské škole lze uplatnit a aplikovat zkušenosti odborníků 
^Poradenské péče. U dětí se zdravotním postižením jsou úvodní rozhovory vedoucí 

e zjištění rodinné anamnézy velmi důležité. 

Matějček (1991, s.91) vnímá jako velice podstatný úvodní rozhovor, pro který je 

uležité překonání úzkosti a navození postoje uvolněné důvěry. 
ef inuje funkce úvodního rozhovoru: 

• zbavení napětí rodičů a poskytování reálné představy o tom, co se bude dál 
dít 

' ujištění, že jejich věc poradce vnímá vážně a že jsou „spolupracovníky" na 

jejím řešení 
" navázání vztahu důvěry 
' Podává první závažné informace a první vhled do případu 
Činitelé, kteří určují způsob komunikace s rodiči jsou např.: věk dítěte, pohlaví, 

P°Vaha případu, věk rodičů, jejich zjev a náš odhad jejich inteligence a vzdělání. 
J n é ladění komunikace navozují případy mentální retardace, poruchy chování, 

Ko|ních obtíží, rodinného rozkolu. Je třeba vystihnout intenzitu „starostí" rodičů. 
, p r o rozhovor je určující počáteční problém. Rodiče mají k problému různé postoje 
^enti f ikují se s dítětem, zaujímají obranný postoj - buď vše popírají nebo viní sami 
p®b®). Poradce by měl být zdrženlivý v projevu, reagovat sympatizujícím, ne však 

ennaně uklidňujícím způsobem. 
jodová anamnéza může objasnit genetické spojitosti, anamnéza vývojová -

naznačit možnosti časného poškození CNS, zkoumá formování rodičovských 
stoJ'ů, interakce, apod. 
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Matějček (2001, s. 31-34) radí Desatero na pomoc rodičům postižených dětí: 
1. Napomáhat, aby rodiče pozitivně přijali skutečnost 

Rodiče potřebují problém poznat. Rozhovor je třeba opakovat pro citové 
vzrušení, které může bránit, aby pravý stav věcí pochopili. 

2. Získat spolupráci širší rodiny 
Z terapeutického hlediska je velmi dobré, aby informace o problému měli 

i prarodiče a další osoby z rodiny. Jejich postoje značně ovlivňují výchovnou 
atmosféru domova. Mohou také vyrovnávat a vnášet uklidnění do vyrovnávání se 
rodičů s postižením dítěte. Nebezpečí je, pokud se prarodiče snaží hledat „viníka". 
Tím posilují obavy rodičů. 

3- v péči o postižené dítě je třeba pracovat účelně 
V této oblasti je třeba nesoustředit se na malichernosti, ale čas'ucelne věnovat 

Prostoru, kde je naděje na pozitivní posun. 

4- Pesimismus a bolestínstvi jsou největšími překážkami účelné snaliy po nápravě. 
Nemůžeme každému dítěti zajistit plné zdraví, ale můžeme mu pomáhat k šťastnému 
dětství. 

Rodiče se snaží, aby prožívali život šťastně a plnohodnotně. Nesmějí se 
obětovat, protože by dítěti neprospěli. Je to ale velmi obtížné, myslíme si, ze to 
někdy prostě nejde. 

5- Hrdinství , . 
Je dobře rodičům poskytnout naše oceneni, ktere je třeba vyslovovat 

konkrétně, protože jsme přesvědčeni z naší praxe o zásadní důležitosti takto 
Projevené podpory. 

Příprava dítěte na vzdělávání , , 
Je třeba vybudovat předpoklady pro systematické vzděláváni. 

7- Vedeme rodiče, aby dítě zbytečně nesrovnávali s dětmi zdravými a nevystavovali je 
S0lttěžim tam, kde se nemohou vyrovnat. , , 

Toto přetěžování přináší rodičům posléze pocity zklamaní, menecennosti. 
HiorJA—. ~ L*.'«4> a to je nejlepší obrana proti negativním 

F°Zorna vlastní obranné postoje 
Předcházíme jim přirozeným chováním, přirozenou mluvou s postiženým. 

, být trpělivý, dát taktně najevo zájem, projevit porozumění, 

ř í d n o u t svou angažovanost. 
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Při rozhovoru je třeba obecně vnímat problematiku rodiny, můžeme se setkat 
s různými výchovnými styly, s různými zátěžemi. Učitelé by měli při rozhovoru 
zachovávat tyto zásady: 

- zachovat respekt k jejich společenskému postavení, rodiče jsou odpovědni za 
své dítě 

- nevzbuzovat v rodičích pocit zahanbení nebo méněcennosti 
- vytvořit atmosféru vstřícnosti, být ochotni k dorozumění 
- dát si pozor na dvojnou vazbu, tj. slovy sdělovat něco jiného než mimikou. 

Duplinský (in Hadj- Moussová, 2002) řadí diagnostický rozhovor mezi 
nedůležitější a nejfrekventovanější formy poradenské práce a nahlíží na něj 
z různých úhlů pohledu. Rozhovor může mít různé funkce: funkci diagnostickou, 
•ntervenční a terapeutickou. Částečně standardizovaný rozhovor považuje za snad 
neefektivnější a nejužitečnější formou diagnostického rozhovoru. 

Významnou roli v diagnostickém rozhovoru připisuje sociální percepci (vliv 
Seneralizací, stereotypů a schémat, vliv haló-efektu, vliv kontrastu s předchozími 
Případy, vliv neverbálních a verbálních projevů klienta). 

Základem poradenské komunikace jsou však verbální sdělení. Poradce 
naslouchá a vhodným způsobem reaguje - produktivně reaguje na naslouchání 
(Používá objasňování, reflexi pocitů, parafrázi, sumarizaci). V průběhu 
^agnostického rozhovoru se uplatňují aktivní a regulující verbální vstupy a zásahy 
do rozhovoru (systematické dotazování, konfrontace, interpretace, informace). 

V závěru autor zdůrazňuje zásadní determinanty úspěšného poradenského 
v*tahu a přístupu ke klientovi, kde vyzdvihuje navázání pozitivního poradenského 
a 'idského vztahu. 

Kuchařská (in Mertin 2003) uvádí, že je potřeba vědět, na co, jak a kdy se ptát 
a jak získané údaje posuzovat, interpretovat. Validita informací u dětí předškolního 
Veku je diskutabilní, důležité údaje o dítěti získáváme od rodičů. 

Zelinková (2001, s.31) podává informace o typologii otázek a rozhovoru 
a stručnou charakteristiku anamnestického rozhovoru. Při rozhovoru můžeme použít: 
tazky otevřené, polouzavřené a uzavřené. 

Rozhovor může být strukturovaný, kdy máme předem vytyčený cíl nebo 
^strukturovaný, kdy jde spíše o volné vyprávění rodičů nebo dětí. Dále autorka 
P°zorňuje na důležité momenty pro úspěšné vedení rozhovoru, např.: 

" zajištění klidného prostředí 
" dodání jistoty rodičům, že čas bude věnovaný pouze jim a řešení daného 

problému, určení tématu a času, který bude rozhovoru věnován 
' navázání kontaktu s rodiči s použitím pozitivních vyjádření 

jednat s rodičem jako s partnerem 
* závěrečné shrnutí poznatků a doporučení pro další postupy, zopakování úkolů 

pro všechny zúčastněné strany 
, ^namnestickým rozhovorem získáváme informace z uplynulého života dítěte, 
* * mohou přispět k objasnění současného stavu. Výsledkem je anamnéza osobní, 

S á k 0 a š k o l n í - Ty10 informace mohou vést k odhalení příčin obtíží a na jejich 
K|adě i ukázat cestu vhodného přístupu k dítěti. 

Dr k P o j e t í jednotlivých autorů se sice v mnohých detailech v pohledu na 
f ^ lemat i ku rozhovoru s rodiči liší, ale v podstatě se všichni shodují vtom, že 

Znovor pokládají za naprosto centrální diagnostickou metodu. Umění s ní pracovat 
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je vázáno na osobu diagnostika, v našem případě předškolního pedagoga. Výhodou 
předškolního pedagoga je, že tuto metodu může používat při každodenním styku 
s rodiči. V podstatě je na této metodě je založeno vzájemné porozumění a veškerá 
další spolupráce, která je již jakousi nadstavbou, tj. např. schůzky s rodiči; akce třídy 
' celé školy apod. 

3.6.7 Spolupráce MŠ s poradenskými zařízeními 

Další z podmínek úspěšné integrace je spolupráce s odborníky. Některá 
Poradenská zařízení poskytují odbornou přípravu učitelům. Ve vztahu 
k integrovanému dítěti je ideální, pokud mohou odborníci sledovat zacleneni ditete 
Přímo ve škole a pak společně s pedagogy mohou řešit aktuální problémy. Materske 
školy přijímají děti s postižením na základě doporučení poradenského zařízeni nebo 
lékaře. Na základě vyšetření poradenského zařízení vypracovávají učitele 
individuální vzdělávací plány nebo je vypracovávají společně s odborníky. 
V některých případech vypracovávají 1VP poradenská zařízení. _ 

V novém školském zákoně' v §16 odst. 5 je uzákoněno, ze: Speciální 
vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů zjišťuje školské poradenské zařízeni. Školskými 
Poradenskými zařízeními jsou pedagogicko-psychologická poradna a specialne 
Pedagogické centrum. Dále v § 116 je pospána činnost „Školská poradenska 
třízení zajišťují pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce pro školy a 
školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, 
Poskytují odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologicke služby. 
Preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného vzděláváni deti, zaku 
nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Školská poradenska zanzent 
spolupracuji s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péce o mladez a rodinu, 
zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi. 

pedagogicko-psychologické poradny 
Odborné týmy pracovníků pedagogicko-psychologicke Poradny (da,e PPP) 

tv°ři psychologové, speciální pedagogové asociální s e 

Uskutečňuje zejména ambulantně a návštěvami pracovníku v materských školách 
Pedagogicko-psychologické poradny participují na vzdelavacím procesu a to 

Pláště v těch případech, kdy je tento vzdělávací proces nějakým způsobem 
^snadněn. Hlavní součástí činnosti PPP je P«ma prače « 
P edškolních zařízení, škol a školských zařízení ve veku od' 3 let do ukoncen, 
předního, resp. vyššího odborného vzdělání a s jejich irodíc. a J ^ formou 
lndividuální péče, tak formou skupinové práce. Na základe doporučen. PPP je volena 
n*bo upravována vzdělávací cesta žáků. 

®P«cî ně pe^agog^ká centra ^ „ 

sPeciálrt pedagog psycholog a sociální pracovník. Dle druhu a stuipne : > M № 
Postiženi klientů jednotlivých SPC může být t fm doplněn dalšími odborným, 
Rovníky. Obsahem činnosti tohoto týmu je zabezpečovat spec Pedago|ckoa 

Psychologickou a další potřebnou podpůrnou péč, ^en tum se zdravotn >m P * ™ ™ 
a Poskytovat jim odbornou pomoc v procesu pedagogické a socalni integrace ve 

?Sk°n č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vylším odborném a jiném vzděláváni 
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spolupráci s rodinou, školami a odborníky. Činnost je zaměřena zejména na podporu 
dětí v předškolním věku v péči rodičů (zákonných zástupců), na podporu dětí 
integrovaných do škol, na podporu dětí s těžkým a kombinovaným zdravotním 
postižením, kteří nemohou docházet do školy, zpravidla ve věku od 3 do19 let. 

Služby jsou odbornými pracovníky poskytovány ambulantně nebo v terénu 
návštěvami v prostředí domácím nebo školním. 

V praxi se autorka setkala s intenzivní spoluprácí především s SPC. 
Nejintenzivnější metodické vedení pozorovala u dětí s vážnou zrakovou vadou. 
V těchto případech je činnost center nezastupitelná. Kromě školských poradenských 
zařízeních škola může spolupracovat s poradenskými centry rané péče a službami 
poskytovanými organizacemi zdravotně postižených, většinou nestátního 
neziskového sektoru. 

Dále předškolní pedagog může spolupracovat s odborníky ze zdravotnického 
sektoru, pokud to vyžadují specifika postižení dítěte. 

Na tomto místě se opět objevuje skutečnost, že předškolní pedagog, aby mohl 
být odborníkům dostatečným partnerem, měl by být o konkrétní problematice 
Udělán. 
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4. Empir ická část 

Úvod 

Empirická část zkoumá vývoj integrace v horizontální linii, od průzkumu 
integračního procesu v určitém regionu, přes zkoumání integračního procesu 
v konkrétní mateřské škole, až po sledování integrace jednotlivých dětí. 

Autorka zmapuje situaci regionálně - konkrétně v Praze 6. Přestože jde 
o situaci která se každoročně proměňuje, mohou se zde objevit zajímavé údaje. 
Například kolik dětí je integrováno v mateřských školách, s jakým druhem postižení 
a kolik mateřských škol integruje, postoje mateřských škol k integraci. 

Dalším aspektem výzkumné části je zmapovat postoje a zkusenosti 
zainteresovaných dospělých osob s integrací, tzn. ředitelek a učitelek materských 
škol, rodičů dětí s postižením i „zdravých" dětí v mateřských školách na Praze 6, ve 
kterých probíhá integrace. Tyto postoje budou doplněny o informace získané pri 
konzultacích s odborníky (pracovníky poradenských zařízení). 

Integrační proces autorka přiblíží popisem konkrétní mateřske školy, která ma 
s integrací dlouholeté zkušenosti. r . „ , 

Na závěr empirické části autorka popíše ruzne integrační cesty deti 
v mateřské škole i s následnou integraci v základní škole. 

Výzkum je rozdělen do čtyř částí: 

1- Průzkum integrace v běžných mateřských školách v regionu Prahy 6 
Databázi adres škol autorka získala zveřejne dostupných zdrojů MSMT 

Prezentovaných na internetu. 

2- Postoje zúčastněných dospělých v integračním procesu 
l k á v á n í postojů a zkušeností byly získávány metodou dotazníku a metodou 
r°zhovoru 
Otazníky byly rozdány v mateřských školách, kde probíhá integrace a to: 

- ředitelkám 
- pedagogům 
- rodičům „zdravých" dětí 

R - rodičům dětí s postižením 
Rozhovory byly uskutečněny: 

' s osobními asistenty 
- s psychology a speciálními pedagogy 

r. " s některými rodiči dětí s postižením „ , 
Splňující rozhovory byly uskutečněny s některým, respondenty všech vyse 
Uvedených skupin. 

' 'nteAutorkVa " m a n s k o u školu v Praze 6, která má zkušenosti s integrací již 
roku 1991 Zároveň má autorka osobní zkušenosti zvlastn. pedagog.cke prače 

V t é to mateřské škole které může využít při prezentaci. Vlastni zkušenosti jsou dale 
° ^ n y o rozhovoř s ř e c L k o u školy, pedagogy, ostatním, zaměstnanci a rodicí. 
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4. Životní cesty dvou dětí 
Pro studie autorka vybrala děti, které blíže poznala zvláštní pedagogické 

praxe a mohla je dlouhodoběji pozorovat. Tyto děti prošly různými integračními 
cestami od mateřské školy s návazností na primární vzdělávání: 

1. Jarda - ze speciální třídy MŠ přešel do běžné třídy MŠ a následně do běžné 
z š 

2. Ondra - ze speciální třídy MŠ přešel do běžné ZŠ 

Studie jsou zpracovány podle osobní dokumentace dětí a z rozhovorů se 
zainteresovanými dospělými osobami. Ke každému dítěti jsou připojeny postoje 
rodičů těchto dětí, jejich učitelů MŠ a učitelů ZŠ a speciálních pedagogů, které byly 
získány v rozhovorech. 
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4.1 Průzkum integrace dětí v běžných mateřských školách v regionu Prahy 6 

Autorka zvolila region Prahy 6, poněvadž mateřská škola, kterou blíže 
Popisuje (viz 4.3) se nalézá v tomto regionu. Základní informace byly získány na 
základě osobních či telefonických rozhovorů se všemi ředitelkami (popř. vedoucími) 
mateřských škol v Praze 6. 

Ředitelkám (popř. vedoucím) byla položena otázka: 

»Probíhá ve Vaší mateřské škole v tomto školním roce integrace dítěte se 
zdravotním postižením?" 

Při kladné odpovědi si autorka domluvila osobní schůzku a svolení o provedení 
výzkumu. 
Při záporné odpovědi, autorka položila doplňující otázku: 

•Pokud by Vás rodiče dítěte s postižením požádali o přijetí, byla byste ochotná dítě 
Přijmout?" 

Základní údaje z odpovědí jsou zpracovány do tabulky: 
Tcib. č.5 Základní údaje 
Mateřské školy v Praze 6 Počet 
Celkem MS 27 
MŠ bez integrace - neuvažují o ní 14 
MŠ bez integrace - neodmítají ji 7 
MS s integrací 4 (+2)* 

Jak je z této tabulky patrné, že z 27 materských skol 14 materských skol 
integraci odmítají, 7 mateřských škol ji neodmítají a pouze 4 materské školy oficiálně 
integrují. Další 2 mateřské školy integrují neoficiálne, tzn. ze det. se zdravotním 
Postižením nevykazují jako integrované. 

Mateřské školy bez integrace- neuvažují o ní 
Ředitelky se shodly v důvodech, proč neuvažuji o integraci: 

- nemají podmínky (např. speciálně vzdělané p e d a g o g y bezbariérové prostory) 
- mají velký počet dětí - nejsou ochotné počet dětí sn.z.t, hlavně z duvodu velkeho 
2ájmu rodičů a z důvodu ekonomického. , . 

Některé ředitelky odkazovaly na mateřské školy, ve kterých integrace jiz 
Probíhá Jedna ředitelka odkazovala na speciální materské školy ktere jsou jiz 
sPecializované které jsou na to zařízené, mají proškoleny personál a maji na to 
Prostředky Tv dily že je to problém ekonomický a personální. Personál je třeba mít 

speciálním vzděláním popř. proškolený nějakým kurzem Dve; red.tejky u ^ ze 
Se ani nesetkaly s požadavkem rodičů o přijmutí ditete s post.zen.m a připadne by se 
r°zhodovaly podle typu postižení. 

Mateřské školv bez integrace - neodmítají ji . 
Ředitelkv mělv kladný postoj k integraci na základe JIZ vlastních jednorázových 

^ š e n o s " z K * i (i z ineho pracoviště). Jsou si vědomi náročnost, integračního 
Procesu a potřebných podmínek. Tři ředitelky uvedly, že by přijeti do materske školy 
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záleželo na typu a míře postižení. Dvě ředitelky konstatovaly, že je důležitý 
zodpovědný přístup, ne diletantství. 

Zkušeností s integrací měly vesměs kladné, ale je zapotřebí mít k tomu dobré 
podmínky (např. dobrou spolupráci s rodiči, s odborníky). 

Mateřské školy s integrací 
V Praze 6 jsou pouze čtyři mateřské školy, které integrují děti se zdravotním 

postižením. Z toho dvě MŠ mají dlouholeté zkušenosti a integrace probíhá jak 
individuálně v běžných třídách, tak skupinově ve speciálních třídách. Dvě MŠ mají 
zkušenosti krátkodobé, teprve v posledních dvou letech. Rozhodnutí o přijetí bylo 
Podmíněno sourozeneckými vazbami, kdy do dané MŠ již v předchozích letech 
docházel starší sourozenec dítěte se zdravotním znevýhodněním. 

Další dvě mateřské školy integrují neoficiálně, tzn. že nevykazují tyto děti jako 
integrované. Obě ředitelky uvádějí důvod svého rozhodnutí složitou a marnou 
komunikaci s úřady, které by měly zabezpečit potřebné podmínky k integraci 
(finance, snížený počet dětí, zajištění osobní asistence). 

Z informací ředitelek mateřských škol byly získány údaje o počtu 
integrovaných dětí 

Tab. č.6 Počty integrovaných dětí 
Mateřské školy s integrací Počet integrovaných dětí 
v běžných třídách 10 (+3)* 
ve speciálních třídách 15 

počet dětí, které nejsou vykazovány jako integrované 

V běžných třídách je ve školním roce 2005/06 individuálně integrováno 10 dětí 
a další 3 jsou integrovány neoficiálně. Ve dvou speciálních třídách je zapsáno 
Ce|kem 15 dětí se zdravotním postižením. 

Ze zkušeností ředitelek vyplývá, že v průběhu školního roku jsou teprve 
některé skryté problémy odhaleny a následně diagnostikovány. 

Z informací ředitelek autorka uvádí orientační přehled integrovaných dětí. 
Ur'entační z toho důvodu, že ne všechny děti mají přesně určenou diagnózu. 

T A 
2__Počty integrovaných dětí dle postiže 

ntegrované děti s postižením 
ni 

^n tá jn ím 
^ c h o v ý m _ 

^ d a m i j e č i 
l e s n ý m 
^Hlbirioyaným 
^t§njženoU psychosociální adaptací 
^ S l m ^ f n — 

p°£et dětí 

v běžné 
třídě 

1 (+2)" 

1 (+1)* 

ve speciální 
třídě 

12 

které nejsou vykazovány jako integrované 

Sd . ^běžných třídách jsou integrováni děti s mentálním postižením, ve 
6ciálních třídách jsou především děti s kombinovaným postižením. 
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Závěr: 
Ve školním roce 2005/06 v regionu Prahy 6 z 27 mateřských škol je většina 

škol bez integrace a bez ochoty o ní zodpovědně uvažovat a realizovat. Pouze čtyři 
mateřské školy integrují děti se zdravotním postižením, z nichž dvě mateřské školy 
mají dlouhodobější zkušenosti. 

Počet většinového záporného přístupu k integraci a malý počet mateřských 
škol s integrací je podle názoru autorky velmi tristní. Zde se potvrdily klesající 
|endence integrovaných dětí v běžných mateřských školách v ČR (viz. kap.3.2.6) Byť 
je státní vzdělávací politika zaměřena prointegračně, v praxi jsou integrační tendence 
na relativně nízké úrovni. 

Vzhledem k tomu, že ve vybraném regionu je tak malý počet mateřských škol, 
které začleňují děti se zdravotním znevýhodněním, počet respondentů pro další 
výzkumnou část je nízký. Z tohoto důvodu si autorka v žádném případě neklade 
nárok na zobecnění výsledků výzkumu, přesto však vidí význam odpovědí malého 
vzorku respondentů v diplomové práci, neboť to potvrzuje postupné pronikání 
myšlenek, které se objevují v postojích k odlišnostem do našeho vzdělávacího 
systému. 
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4.2 Dotazníkové šetření ohledně postojů a zkušeností zúčastněných 
dospělých v integračním procesu 

Na integračním procesu se podílí mnoho faktorů. Jedním z těchto faktorů, je 
faktor lidský. Kolem integrovaného dítěte je řada dospělých, kteří se nějakým 
způsobem účastní jeho začlenění do běžného života. Autorka se snažila tímto 
šetřením zjistit postoje a zkušenosti jednotlivých zúčastněných. 

Cílem předcházejícího průzkumu bylo zmapovat integrační proces na Praze 6, 
ale vzhledem k nízkému počtu integrujících mateřských škol, je rozsah respondentů 
nižší, než bylo předpokládáno. Šetření bylo zrealizováno v období leden-březen 2006 
v pěti mateřských školách, které integrují v letošním školním roce, předvýzkum byl 
uskutečněn v červnu 2005 u tří rodičů, jejichž integrované děti odcházely do školy. 

Metoda dotazníku byla doplněna metodou rozhovoru. Metoda rozhovoru byla 
plně využita zvláště u zjišťování postojů a zkušeností osobních asistentů 
a odborníků. Autorka převážně rozhovory nahrávala na diktafon, ale pro rozsah 
a v některých případech i zhoršenou kvalitu nahrávky, kazety nejsou součástí příloh. 

Celkově je průzkum postojů a zkušeností podložen z výpovědí písemných či 
ústních těchto respondentů: 10 rodičů dítěte s postižením, 35 rodiče „zdravých" dětí, 
5 ředitelek (vedoucí) mateřských škol s integrací, 10 učitelů mateřských škol, 2 
asistenti pedagoga a 8odborníků (psychologové, speciální pedagogové). Celkový 
Počet respondentů je 70. 
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4.2.1 Postoje rodičů dětí s postižením 

V mateřských školách je v letošním školním roce individuálně integrováno 
pravděpodobně 13 dětí a skupinově 15 dětí. Dle učitelů však někteří rodiče si 
nechtějí přiznat, že jejich dítě má nějaký problém a tudíž umístění ve třídě, byť 
speciální, nevnímají jako integraci. Z tohoto důvodu nebyli osloveni všichni rodiče. 
Učitelky rozdávali dotazníky pouze těm rodičům, kteří ho byli ochotni vyplnit, přesto 
se ne všechny vrátily. Bylo rozdáno celkem 8 dotazníků, návratnost byla pouze 
5 dotazníků, z předvýzkumu byly navráceny 2 dotazníky a poskytnut 1 rozhovor. Tato 
metoda byla doplněna metodou rozhovoru u některých rodičů a zcela upřednostněna 
u 2 rodičů. Celkový počet respondentů je tedy 10 rodičů. Autorka se domnívá, že 
měla být upřednostněna metoda rozhovoru vzhledem k citlivosti tématu, ale bohužel 
z časové náročnosti nebylo možné všechno obsáhnout. 

1. Ve kterých fázích vývoje Vašeho dítěte od narození do současnosti jste měli pocit, že 
Vám bylo pomoženo a kdy jste měli pocit, že jste byli opuštěni. 

P-^ÍWW. C.Ó roapora roaicum 
Pomohli četnost 
Středisko rané péče 4 

^^eciálně pedagogické centrum 3 
-Mateřská škola 2 
ilodina, přátelé 2 
-Neziskové orqanizace 2 
-^tát^sociální příspěvky) 1 
^orodni c e 1 

-Odborný lékař 1 
-Pediatr 1 

psycholog 1 

Největší oporou rodičů jsou střediska rané péče a speciálně pedagogická 
Centra, která mají v ČR již dobře propracovaný systém. Mezi dalšími největšími 
p°mocníky rodiče uvedli mateřskou školu, rodinu a stát. 

r^SS^SiZ Negativní zkušenosti rodicu 
-Opuštěni _ _ _ _ _ četnost 

^ayotnická zařízení 5 

-Mateřská škola _ _ _ 2 

-^městnavatel 1 

-^-ÍBezidobí mezi porodnicí a MŠ 1 

^byiLopuštěni 1 

• • „ rnHiři°i má neqativní zkušenost se 2 tabulky je patrné, že poloy.na rodicu ma n e 9 nepodávání 
^votn ickým"personálem (např. ^ ^ S ^ X á . Zdravotník by měl být 

' t r m á c í , netaktnost). Rodiče maji často pocit bezora p o m o c n í k e m rodičů 
^ odborníkem v medicíně, afc ™ v MŠ, 

^eJ'ch obtížné životní situaci. 2 rodíce uveau v mateřských školách a 
°;krétně v jednom případě byli opakovar,e o d m ^ ^ p ^ o c i . 

V druhém případě, při vzniku obtíž. MŠ nebyla kompetenm 
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2. Co si sami představujete pod pojmem integrace a jakým způsobem probíhala 
u Vašeho dítěte. 

Jdb. č. 10 Pojem integrace dle rodičů postižených dětí 

Pro dítě 
Ll£ostižením 

Pojem integrace 
Začlenění dítěte s postižením do kolektivu zdravých 
dětí 
Možnost účastnit se aktivit s ostatními dětmi 
Neuvědomování si své odlišnosti 

četnost 
10 

Všechny rodiče vnímají proces integrace ve směru ke svému dítěti 
s Postižením. Rodiče se jednoznačně shodli v tom, že integraci považují za začlenění 
Jejich dítěte do běžného kolektivu dětí, do „normálního" světa. 

Co Vás vedlo k rozhodnutí integrovat Vaše dítě do běžné mateřské školy? 

Jjjb^č. 11 Důvody k rozhodnutí pro integraci 
Jj*Hyody k rozhodnutí pro integraci 
^ljch_dítě je stejné jako ostatní děti 
^lígtupjyls 
-§°£oručení odborníků ~ 1 — ii V/vimv 
ggbráadaptace 
•Íliblížení k běžnému životu 
-^poručení jiných rodin 
^jgapóza určena později 

četnost 

Někteří rodiče se snaží vnímat své dítě s postižením jako ostatní deti, 
Přestože jsou více individualistické, a z tohoto důvodu se domnívají, ze je prirozene, 
% jejich dítěte docházelo do běžné MŠ. Mezi další vlivy na volbu integrace patn 
Přistup mateřské školy a doporučení odborníků. 

4. Jakým způsobem jste získávali informace o dané mateřské škole, kam jste dítě 
umístili? 

J^jbjU 2 Zdroje získání informací o MŠ 
^ígnuace o MS ' 
^nlrodiče _____ 
^ I tLsourozenec v MŠ 
internet 
§sobní návštěva 

četnost 

1 

> v Pro rodiče isou hlavními zdroji informací o MŠ jiní rodiče, a nebo již MŠ znali 
Predch " , predchozí docházky jejich staršího dítěte a tím 

^ n i k a c i . Z toho vyplývá, že i ředitelky MŠ vyšly vstří 
a l i Předem problematiku rodiny i dítěte. 

měli rodiče usnadněnou 
vstříc rodičům, které znaly a kde 
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5. Byla tato mateřská škola první, kam jste chtěli své dítě zapsat? 

Mateřská škola četnost 
Ano - byla první 7 

L^ej- nebyla první 3 

-j^ígraya na budoucí život, socializace 

Většině rodičům vyhověli v první MŠ, kde chtěli své dítě zapsat. V jednom 
Případě respondent uvedl, že rozhodnutí bylo dlouho dobu nejasné. 3 rodiče nebyli 
Přijati v první MŠ, v jednom případě byli odmítnuti ve třech MŠ. 

Co si slibujete od pobytu Vašeho dítěte mezi zdravými dětmi v mateřské škole? 

14 Představy rodičů výsledku integrace 
Očekávání rodičů 

Možnost účastnit se aktivit s ostatními dětmi 
%nulace dítěte 
-kamarádství 
^ggmostatnění 
Rýsování sebevědomí 
R o v n á n í se s handicapem 
gdbomá podpora 
Í5mynikace s dětmi 

četnost 

Odpovědi se téměř shodují v očekávání socializace, tj. úspěšné začlenění 
JeJich dětí mezi děti „zdravé a to je připraví pro další život. Polovina respondentů 
0cekává, že jejich dítě bude moci zažít aktivity spolu s ostatními dětmi. Tím očekávají 
st|mulaci, možnost navázat kamarádské vztahy 

7. V čem se Vaše očekávání plní? 

Kladné výsledky integrace 
SUcíseočekávání 
» u l a c e 
^ a r á d s t v í 
^ p o s t á t n ě n í 
Zbourán i fixace na matku 

četnost 

-facializace 
^ t a c e 

-^ornájDodpora ~ 
^ u n i k a ^ e s dětmi 

Lyšem 

pQ Rodičům se plní očekávání především v oblasti stimulace jejich dítěte, 
I ^ rují jejich rozvoj, v některých případech nad očekávání lékařů. Pozitivně hodnotí 
s v á z á n í kamarádských vztahů, osamostatňování ve smyslu sebeobslužném i ve 
a| Vslu odpoutávání od matky. V oblasti socializace se rodiče již tolik nevyjadřovali, 

2 ostatních odpovědí lze soudit, že tato oblast je přirozeně naplněna. 
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8. V čem se Vaše očekáváni neplní? 
Tab. č.16 Záporné výsledky integrace 

.Neplnící se očekávání rodičů četnost 

.Zlepšení stavu 2 
J£amarádství 1 
_2ádná_ 3 
iHeuvedli 4 

Převážně rodiče neuvedli nebo uvedli, že nemají žádná nenaplněná 
očekávání, z čehož lze usuzovat spokojenost většiny rodičů v očekáváních. Nelze si 
však nevšimnout, že u některých dětí, vzhledem k velmi těžkému postižení, nedošlo 
ke zlepšení stavu jak rodiče očekávali nebo nenavázal kamarádské vztahy. 

9. Pokud nastupuje Vaše dítě v září 2006 do 1. třídy základní školy, jaký typ školy jste 
vybrali a kdo Vám při výběru školy pomáhal? 

lob^č. 17 Výběr prvních tříd 
Jye_základní školy 
Běžná škola 

fenastupuje do školy 

četnost 

Většina rodičů, kteří aktuálně řeší nástup svého dítěte do 1. třídy zvolila 
Pokračující cestu integrace v běžné základní školy. Pro děti s těžkým postižením volí 
rodiče cestu speciálního školství. 

Pomocný element při výběru ZŠ 
při výběru školy četnost 

Při výběru vhodné školy rodičům nejvíce pomáhá speciálně pedagogické 
er)trum, což potvrzuje fungující spolupráci těchto dvou subjektů. 

Na základě toho, co jste dosud prožili, co byste navrhovali změnit ve vztahu 
k integraci, aby se tím usnadnila situace rodičům, kteří přijdou po Vás? 

~jrj-r^Šdj? Návrhy rodičů na změny 
S ^ J T a ^ m ě n y 
^znosUs is ten ta 

^p^ ig j i j j i a pedagogických fakultách 
^p l£ ro§ to ru pro individuální péči 
^plgdboiTi íků v MŠ (fyzioterapeut) 
^ e j í n a n c í 
"j^jporajieziskových organizací 
^ ^ g j j v ý h r a d y 

četnost 

i 
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Z tabulky je patrné, že návrhy jednotlivých rodičů se liší a vztahují se 
k problémům, s nimiž se sami v praxi setkali. Návrhy na změny by se mohly shrnout 
do oblastí: financování, informací a odbornosti, individuální péče. Tři rodiče nemají 
výhrady. 

Závěr z průzkumu postojů rodičů dětí s postižením 

Rodiče dětí s postižením mají k integraci svého dítěte celkově kladný postoj 
a rádi by většina z nich, pokud to postižení dítěte umožní, pokračovali v integraci i na 
běžné základní škole. Od narození svého dítěte se doposud nejvíce setkali 
s nepříznivými postoji ze strany zdravotníků, negativní zkušenost s přijetím do 
mateřské školy mají dvě rodiny. Autorka se domnívá, že z těchto důvodů rodiče 
navrhují větší informovanost odborné i široké veřejnosti. 

Velmi pozitivní zkušenost mají rodiče se systémem podpory rodiny, v počátku 
středisky rané péče a následovně se speciálně pedagogickými centry. Oporou jim je 
' rodina, mateřská škola a stát. 

Význam integrace rodiče vidí v přípravě jejich dítěte na celý budoucí život, 
v možnosti začlenění mezi „zdravé" děti, kteří je budou přirozeným způsobem 
stimulovat. Význam rodiče vidí také v navazování kamarádských vztahů a v možnosti 
-zdravé" komunikace. 

i 88 



4.2.2 Postoje rodičů „zdravých" dětí 

Záměrem bylo distribuovat 100 dotazníků v pěti mateřských školách. Počet 
distribuovaných dotazníků nebyl naplněn z několika důvodů. Vedoucí jedné mateřské 
školy nepovolila distribuci dotazníků s odůvodněním, že by je rodiče nechtěli 
vyplňovat, druhá mateřská škola je v blízkosti střední pedagogické školy a je 
neustále zavalena dotazníky od studentů. Z této MŠ byla návratnost pouze 15 %. 
V dalších MŠ rozdávali oslovené učitelky dotazníky pouze těm rodičům, kteří byli 
ochotni dotazník vyplnit. Celkem bylo rozdáno pouze 50 dotazníků, vrátilo se jich 35, 
což je 70% návratnost. 

Cílem tohoto šetření bylo zjistit, podle jakých kritérií rodiče vybírají MŠ, zda se 
^ m objeví i záměrné zařazení k dětem s postižením, jaký mají rodiče postoj 
a zkušenosti s integrací a jaký postoj mají jejich děti k dětem s postižením. 

I. Podle jakých kritérií jste vybírali mateřskou školu? 

IutiJ.2() Kritéria výběru MŠ 
Kritéria 
Vzdálenost, poloha, dostupnost 
Reference •— - —• • w i iwu 
filozofie školy — V l i v o i v u i y 

Návštěva školy — —»v w VlWljr 
Přístup к dětem 

^ ^áměmě prointegrační 
Okolní prostředí 
-Hgtgrogenní skupiny dětí 
Nabídka kroužků 

L^ybavenost školy 

Četnost 
19 
14 
12 

2 

. .a - j xtrr, v/ hiíyknqti svého bvdliště, či svého zaměstnání. 
Rodiče vybírají MŠ zjištěných informací 

V ě t š i n a rodičů si vybrala z m i n , f , 0
M ? j m

n i n f o r m o v a t s e o kvalitě MŠ p ř e d 
(referencí, filozofií školy) coz svede, o ř j m 0 u v e d l i prointegrační 
nástupem dítěte do MŠ. Ve třech p n p a d e c h rod.ee p ^ ^ ^ 
hledisko, v ostatních případech je ze toto meui j 

referencích," či filozofii školy. 

2. Jaký ke Váš postoj k integraci dětí s postižením v mateřské škole? 

21 Postoj k integraci 
|osto j k integraci 
pozitivní, kladný 

Ojegafcií " 

Četnost 
34 

0 

. Rodiče mají jednoznačně kladný vztah к integraci, ale nelze opominout, že 
гон ' a d n é h o P° s t ° j e s e v e d v o u případech objevily obavy z agresivních dětí. Někteří 

d'če se rozepsali a vnímali pozitivní přínos integrace zároveň pro děti „zdravé" 
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i s postižením (6 rodičů), pro dítě „zdravé" (5 rodičů) a pro dítě s postižením 
(5 rodičů). 

Pozitivní odpověd byla např. doplněna: „Děti vidí a přirozeně přijímají děti, 
které jsou „jiné", učí se toleranci." 

3. Popište Vaše zkušenosti s integrací. V čem vidíte pozitiva a v čem negativa 
integrace? 

a) Pozitiva 
Odpovědi rodičů se lišily v tom, ke komu směřovala pozitiva, zda k dětem 

»zdravým"(uvedlo 13 rodičů), k dětem s postižením (uvedlo 9 rodičů) či k oběma 
cílovým skupinám (uvedlo 13 rodičů). 

—iwo. c.z^ rozitiva intcg> •ace 
četnost 

Pro „zdravé" děti vnímání dětí s postižením jako normální 
součást života 

24 

- naučí se pomáhat 7 
obohatí je to 3 
pozitiva vidí, ale konkrétně se nevyjádřili 7 

- nevyjádřili 1 
Jííoděti s postižením začlenění do „normálního" života 10 

rychlejší rozvoj, samostatnost dítěte 7 
L obohatí to jejich život 3 

Z tabulky je patrné, že je integrace silně vnímána pozitivně jako „normální" 
s°učást života, jak pro děti „zdravé", tak pro děti s postižením. 

b) Negativa 

Negativa integrace 
Negativa 
Náročnost pro učitele I-" " 

-Bliobjém s dětmi s poruchami chování, s agresivitou 
-SQlgzení programu třídy 
Agence asistentů 
^ I g o č e t dětí ve třídě 
^g jý^očet pedagogů 
*Sbrácená" integrace 

četnost 
14 

^gggtiva nevidí 
L í^ iádř i l i se 

Největší počet respondentů si uvědomuje, že integrace je náročný proces 
^edevším pro učitele. Jako další negativum však rodiče znovu poukazují na problém 

et[ s poruchami chování, s agresivitou (konkrétně se jednalo o dítě s autismem 
d'tě s poruchami chování - afektivitou). Omezení programu třídy rodiče vnímali 

. ' legrace dítěte s těžším tělesným postižením, kdy při pobytu venku je dítě 
vkočárku. 

U dvou rodičů se projevila pochybnost u tzv. „obrácené" integrace. 
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4. Jakým způsobem Vaše dítě vnímá děti s postižením? 

Tab. č. 24 Postoje dělí „ zdravých " k dětem s postižením 
Postoje četnost 
Vnímá je jako jiné děti 27 
.Snaží se pomáhat 3 
-Mají otázky 2 
J^nímá je jako dítě, které „zlobí" 3 

Většina předškolních dětí nemá vůbec žádný problém s přijímáním dětí 
s nějakou odlišností, což je velmi pozitivní. Vnímají je: „normálně, přirozeně, jako 
samozřejmost, jako běžnou součást života, jako rovnocenného partnera, jako 
kamaráda " 

Nelze však opět opominout, že ve třech případech respondenti pozorují 
u svých dětí záporný postoj k dětem agresivním. 

Závěr z průzkumu postojů rodičů „zdravých" dětí 

Závěrem lze konstatovat, že většina rodičů má pozitivní přístup k integraci 
a jsou si vědomi zvýšené náročnosti pro učitele. Tento proces vnímají jako proces, 
který by měl být součástí „normálního" života. I z postojů předškolních deti je patrné, 

jejich kontakty s dětmi s postižením jim nečiní žádný problém. Jediným úskalím se 
objevuje začlenění dětí s poruchami chování, s agresivitou. Negativne se k nim staví 
jak odpovídající rodiče, tak děti s nimi integrované ve třídě. 
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4.2.3 Postoje ředitelek MŠ 

V této části výzkumu byly osloveny ředitelky všech mateřských na Praze 6, 
které v letošním školním roce integrují, v jednom případě, která integrovala do 
Předešlého školního roku. Celkově bylo osloveno 7 ředitelek, 2 ředitelky nebyly 
ochotné sdělit informace především z důvodu časových. Výsledné informace jsou od 
5 ředitelek, u všech byla metoda dotazníku prohloubena metodou rozhovoru. 

Základní informace o ředitelkách: 

Tsh^č.25 Základní informace o ředitelkách 
Ředitelky Délka 

praxe 
v MŠ 

Vzdělání Speciálně 
pedagogické 

vzdělání 

Osobní zkušenost 
s integrací 

ve třídě 

Délka zkušeností 
s integrací 

1. 30 V Š (PaedDr.) - Ano 15 
2. 30 VŠ (Bc.) Bc. Ano 16 
3. 2 VŠ (Mgr.) semináře Ano 1 
4. 29 VŠ (Mgr.) - Ano 6 
5. ̂  ^ 25 SŠ - Ne 4 

Z údajů je patrné, že většina ředitelek má dlouholetou praxi v mateřské škole, 
kromě jedné, která má dlouholetou praxi v základní škole. Skutečnost, že většina 
ředitelek má terciální vzdělání a zároveň mají osobní zkušenost z práce s dětmi 
s Postižením, se pravděpodobně odráží na přístupu k integraci. Dvě ředitelky 
'ntegrují dlouhodobě. 

1' Co si představujete pod pojmem integrace a jakou formou probíhá ve Vaší škole? 

Představy o integraci 

P ro dítě s postižením 

všechny 
účas tněné 

Význam pojmu integrace 
Začlenění dítěte 
„zdravých" dětí 

s postižením do kolektivu 

Respektování individuality dítěte 
Společné soužití, společenství 

četnost 

Pro většinu ředitelek znamená pojem integrace zaclenen, drte e s postižením 
kolektivu dětí. Jedna ředitelka si pod tímto po]mem představila: „smysluplné 

Začlenění dítěte s handicapem do společnosti běžné detske populace, ktere je 
?boharením pro obě sttany! jak z hlediska sociálního učení, tak z rozvofe 

2 d ě , ; S t y l t m d t o h t r n a j ! sníženy počet dětí, v jedné třídě mají 19 dětí. Kdetem 
v ^chto třídách mají asistenta pedagoga. 
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.Doporučení odborného pracoviště 

2. Co ovlivnilo Vaše rozhodnutí integrovat? 
Tab. č.21 Rozhodnutí integrovat 
Cojavlivnilo rozhodnutí integrovat 
Zájem rodičů 
Ochota pomoci mamince 

Sloučení MŠ a zvláštní MŠ 
.Sourozenecké vazby 
Ochota učitelek 
Skladba třídy 
Samozřejmost 

četnost 

2_ 

2 

V mateřských školách, kde probíhá integrace dlouhodobě, ovlivnilo rozhodnutí 
Pro integraci v jednom případě sloučení běžné mateřské školy a zvláštní mateřské 
školy a ve druhém případě ředitelka považuje integraci za přirozený proces. 

V mateřských školách, kde probíhá integrace krátkodobá a individuální, měl 
vl'v zájem rodičů a sourozenecké vazby, dále ochota pomoci mamince v tíživé životní 
situaci a doporučení odborného pracoviště. 

Od kdy u Vás probíhá integrace? Údaje jsou zpracovány viz výše (tab.č.25) 

Jste ochotná přijmout dítě s jakýmkoli postižením nebo s některý typem postižení 
nefnůžete přijmout? Zdůvodněte. 

-Ochota přijmout každé dítě s postižením četnost 
0 

[neP 5 

Jednomyslně se ředitelky vyjádřily záporně, neboť je potřeba vždy přistupovat 
K 'ntegraci individuálně a vycházet ze stávající situace. Ředitelky kladly důraz, že 
neJde pouze o ochotu, ale musí se vycházet z konkrétních podmínek školy (bariéry, 
°dbornost, vztah učitelek k dětem s postižením, složení třídy apod.). 

f Popište Vaše zkušenosti s integrací. V čem vidíte pozitiva a v čem negativa 
integrace? 

lob^č.29 Pozitiva integrace — ~ ̂  j (/Zří ř l V LI iriicgl Cil 
J?ozitiya_ četnost 
i?£o_»2dravé" děti učí se žít s dětmi s postižením 1 

učí se pomáhat, chránit 1 
J^oděti s postižením přijmutí „zdravými" dětmi 1 

stimulace dětí 1 
-tl!°Í>edagogy učí se žít s dětmi s postižením 1 
JiToj^diče pomoc 1 
^ o všechny 

V l a s t n ě n é 
obohacení sociálních vztahů 1 

Přestože ředitelky vnímají pozitiva k různým cílovým skupinám, vzájemně se 
Podporují. 
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Tab. č.30 Negativa integrace 
^Negativa četnost 
.Složitá administrativa 4 
.Náročnost pro učitele 3 
.»Opatrné" či zlehčené diagnózy odborníků 2 
.Malá finanční podpora 2 
.Nedostatek speciálních pomůcek 2 
.Obtížnost shánění pomůcek 1 
.Organizační změny při nemoci asistenta 1 
.Omezení programu ostatních dětí 1 
Nedostatečná odbornost učitelů 1 
.Měnící se složení třídy v průběhu integrace 1 
.Negativa nezná 1 

Nejvíce ředitelek vnímá negativa integrační procesu hlavně v náročném 
administrativním procesu a ve zvýšené náročnosti pro učitele, kterou nelze 
dostatečně finančně ohodnotit. Malá finanční podpora se odráží také v nedostatku 
speciálních pomůcek. Dalším negativním aspektem se jeví diagnózy odborníků, které 
Ohledem k charakteristikám předškolního období, nelze jednoznačně určit. 

Zkušenosti s integrací ředitelky sdělovaly většinou podrobněji v rozhovorech. 
Autorka by poukázala pouze na některé podstatné zkušenosti. V jednom případě 
ředitelka přijala dítě s těžkou smyslovou vadou na základě zlehčené diagnózy 
a Později se ukázalo, že dítě má k tomu přidružené další problémy, což později byl 
velmi obtížný problém pro všechny zúčastněné. Většina ředitelek poukázala na 
skutečnost že teprve v mateřské škole se objeví nějaký skrytý problém, který se řeší 
"2a pochodu" a to bývá velmi náročná situace. Zároveň vyvstává problém ve složité 
administrativě a ve faktu, že některé aspekty týkající se dětí s postižením, nelze 
jednoduchým způsobem převést do ekonomické roviny („za kolik peněz" potřebuje 
d i tě speciální péči). 

6. O zařazení dítěte do třídy rozhodujete sama nebo po dohodě s třídními učiteli? 

íoó. c. 31 Rozhodnutí o mňizení dítěte s postižením h — 
^2?hodnut| 

L<$d¥Po dohodě s učitelkami 
Četnost 

v Ředitelky se jednoznačně shodují vtom, že bez předchozí domluvy 
Uc'telkami není integrace možná. 

Charakterizujte pedagoga, který není schopen integrovat. 

T A 
Charakteristika pedagoga neschopného integrace 5 —— 1— 

^ g g o g , který není schopen integrovat 
W^£akterově vlastnosti (bez empatie, lásky k dětem,...) 
~rp9jdn|způsob výchovně-vzdělávacích postupů 
<«e0r.hr,*.-. 

četnost 

^chota dalšího vzdělávání 
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Ředitelky se shodly, že vždy záleží na osobnosti pedagoga, na jeho vnitřních 
kvalitách a pravdivosti. 

8. Jakým způsobem je zajištěna speciálně pedagogická podpora ? 

Tah, č.33 Zajištění speciálně pedagogické podpory 
Speciálně pedagogická podpora četnost 
JyDojupráce s odborníky 5 
Speciální péče vysokoškolsky vzdělaných speciálních pedagogů 2 
Zvyšující se informovaností pedagogů (další sebevzdělání) 2 
JVPjndividuální péče 1 

Speciálně pedagogickou podporu je zajištěna ve všech mateřských školách 
spoluprací s odborníky. Kvalitní spolupráci ředitelky hodnotily hlavně s SPC, Aplou 
(Asociace pomáhající lidem s autismem, pozn. aut.), SRP a logopedkami. Nekvalitní 
a spíše formální spolupráci s PPP hodnotila jedna ředitelka. Dále je speciální péče 
Ve dvou mateřských školách poskytována pedagogy již vysokoškolsky vzdělanými, či 
Uděláním si doplňující. 

9. Domníváte se, že integrace v mateřské škole je usnadňujícím faktorem pro 
úspěšnou integraci i na vyšších stupních škol? Jakým způsobem spolupracujete 
Se Základními školami? 

Tajx Č. 34 Integrace v MŠ usnadňuje integraci v ZŠ 
integrace v MS usnadňuje integraci v ZS 
Ano 

četnost 

Všechny ředitelky považují integraci v MŠ přínosnou i pro integraci v základní 
skole. Spolupráce se ZŠ nejlépe probíhá ve dvou MŠ, které jsou sloučené se ZŠ. 

„ostatních MŠ probíhá spíše formálně, návštěvami v ZŠ před zápisem. V některých 
Případech na žádost rodičů probíhá výběr vhodné školy a konzultace se zástupci 

ar>é školy 

10. Byli rodiče „zdravých " dětí připraveni na integraci a jaká je zpětná vazba? 

r P ř i p r a v e n o s t rodičů zdravých dětí na integraci 
^l&jc>venost rodičů „zdravých" dětíjTaJntggracL 
-Ano 
Ne oříiiš 

četnost 
A_ 
1 

Hiňo ii7 U záoisu do mateřské školy a poskytují 
r ^ Většina ředitelek informuje rodíce j e u m h s r o d j č j 
°dičům možnost volby. V jedné MŠ rodíce v re nepnpra j j n ě k t e ř j 

> i dobré vztahy. Ve všech MŠ vnímají, redrtelkyzáměrně. 
dávají své děti do MŠ, kde probita k

z
u

d ^ h
s ° p

d
o r u c h a m i

9 chování . 
V °jedinělých případech ředitelky řeš. problematiku det. po 

k 
'95 



11. Jakou podporu dáváte rodičům dětis postižením? 

Tab. č.36 Podpora rodičům postižených dětí 
podpora rodičům dětí s postižením v MŠ četnost 
individuální konzultace 3 
.Možnost vyjádřit se k IVP 1 
JSontakty na odborníky 1 
i^elkově klima školy 1 
L^tejná jako rodičům „zdravých" dětí 1 

Individuální konzultace o dětech je podle ředitelek nejběžnější podporou, 
kterou mohou rodičům poskytnout. 

12. Vnáší republice se stále malý počet dětí spostižením integruje do běžných MŠ. 
Jaké jsou podle Vás příčiny? 

Tab. č.37 Příčiny malé integrace do běžných MŠ 
-Duvodv klesající inteqrace četnost 
-požitá administrativa 3 
Velký počet dětí 2 
-^bavy pedagogů 2 
J^ochota MS 2 
-Neochota úřadů 1 
-MalojDroškolených pedagogů 1 
L^edostatek informací 1 

Za nejčetnějši důvod klesajíc! individuální integrace ředitelky považuji příliš 
s ' o ž i t o U a d m i n i s t r a t i v n í a g e n d u s p o j e n o u s i n t e g r a c i , d á l e v e l k ý p o č e t d ě t i , n e o c h o t a 

a obavy pedagogů. 

13. Zamyslete se, prosím, nad hlavními nedostatky systému integrace dětí s postižením 
v mateřských školách a péče o rodiny s postiženým dítětem. 

r t - i í í í ^ i t f Nedostatky systému integrace v Mň 
- ^ o s t a t k y s y s t é m u i n t eg racev j y |S____ četnost 
ftopora státu (finance, legislativa) 2 

f ^ Ý počet dětí 2 
•Málo pedagoqů - - 1 
•Odbornost pedaaoaů 1 

^ á j e m úředníků 1 

^propracovanost z hlediska celospolečenskeho klima 1 

Nejčastěji ředitelky považují za hlavní nedostatky systému integrace dětí 
! Postižením nedostatečnou finanční a legislativní podporu státu a velký počet dětí 
n a třídách 
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4.2.4 Postoje učitelů MŠ 

Osloveni byli všichni učitelé mateřských škol na Praze 6, kteří mají v letošním 
školním roce zkušenosti s integrací, a dvou učitelek, které integrovaly čtyři roky do 
Předcházejícího školního roku. Celkem bylo osloveno 18 pedagogů formou 
dotazníkové metody doplněné rozhovory, v jednom případě byl upřednostněn 
rozhovor zcela. Celkem se vrátilo 15 dotazníků. 

Základní údaje o respondentech: 

Tub. č 40 Základní údaje o učitelích 
učitel Délka 

praxe 
v MŠ 

Vzdělání Speciálně 
pedagogické 

vzdělání 

Třída Počet 
dětí 

zdravých 

Počet 
dětí s 

postižením 

Délka 
zkušeností 
s integrací 

1. 30 Bc. Bc. speciální 6 5 16 
2. 
3. — 

3 SŠ studující VŠ speciální 5 5 3 2. 
3. — 24 SŠ - běžná 20 3 6 
4. 3 SŠ studující VOŠ běžná 20 3 3 
5. 2 Bc. studující VŠ běžná 24 1 1 5. 

9 SŠ - běžná 22 1 2 
7. 
8. 8 SŠ - běžná 22 1 2 7. 
8. 5 5 5 m speciální 1 11 5 
a. 2 - speciální 1 11 2 
10. 20 SŠ defektologie běžná 24 1 12 
Í L 2 SŠ studující VS běžná 24 1 2 J2. 7 Bc. _ běžná 23 2 7 

g r 
«iř—— 

18 v š - běžná 22 3 10 
g r 
«iř—— 12 SŠ _ běžná 17 2 4 

115. 5 SŠ - běžná 17 2 4 

S°yhrn informací: 
* de 'ka praxe v MŠ: 2-10 let: 8 učitelů 

11-20 let: 5 učitelů 
21-30 let: 2 učitelé 

V2cJelání: středoškolské: 11 
bakalářské: 3 

• d i - vysokoškolské: 1 
uals" speciálně pedagogické vzdělání: 2 

4 učitelé v současné době studují VS nebo 
VOŠ 

C|telé ze tříd běžných: 11 
. speciálních: 4 

zkušenosti s integrací: 1- 5 let. 9 učitelů 
6-10 let: 2 učitelé 

11-16 let: 3 učitelé 
f těchto informací je patrné, že největší počet respondentů má relativně krátkou 

4u5.fnost s integrací Další zajímavý údaj se týká vzdělání, z něhož vyplývá, že 
! : e |é mají vysokoškolské vzdělání a další 4 učitelé si v současné době prohlubují bělání r.^ i ; i i „ , ; __«, « -.Aior.ii hóí+qIm n cohťa\/7rl£lá\/ání a riannn 

lematiku 
Probf'" n a terciální úrovni, což svědčí o zájmu učitelů o sebevzdělávání a danou 
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Otázka č. 1 Co si vybavujete pod pojmem integrace a jakou formou probíhá 
třídě? 

job^ č.41 Pojem integrace 
Význam pojmu integrace četnost 

p|"0 dítě s postižením Začlenění dítěte s postižením do běžného 
kolektivu 

12 

- Pomoc dítěti naučit se žít s handicapem 3 
-Eloděti „zdravé" Respektování individuality člověka 2 

Tolerance, empatie 1 
^ v š e c h n y děti Společné soužití, společenství 3 
p|,o rodiče Pomoc rodičům vyrovnat se s handicapem 

dítěte 
1 

Cín Navázání kontaktu s dalšími odborníky 1 

Většina respondentů se vyjadřovala pouze k pojmu integrace. Pojem integrace 
vztahují nejčastěji k dítěti s postižením jako k jeho začlenění do kolektivu „zdravých" 
dětí. 

7 učitelů popsalo své konkrétní zkušenosti, z nichž vyplývá, jakým způsobem se 
učitelé přizpůsobují handicapu dítěte: potřebu stále podpory dospělého řeší 
asistencí, podporu více integrovaným dětem řeší souběžnou přítomností dvou 
pedagogů, potřebu speciální podpory řeší navázáním spolupráce s odborníky 
a individuálně vzdělávacím plánem. 
v Jedna učitelka popsala vlastní zkušenosti z mládí (60. léta), kdy ve vesnické 
škole byly běžně děti s postižením jejími spolužáky a nikdo ze zúčastněných s tím 
neměl žádný problém. Bylo to úplně samozřejmé, protože to dítě znali a patřilo do 
sPolečenství, ve kterém se pohybovali. 

Otázka č. 2 Máte možnost vyjádřit se k přijetí integrovaného dítěte do Vaší třídy? 

r&č. 42 Možnost vyjádřit se k mtegracj 
Možnost vyjádřit s k přijetMítěte 

-Sstečňěaí^ 
Ne 

4
 Většina učitelů má možnost vyjádřit se k přijetí integrovaného dítěte do své třídy. 

4 esPondenti uvedli, že mohou pouze částečně, neuvedli vsak bl.zs. důvody. 
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Otázka č. 3. Popište Vaše zkušenosti s integrací. V čem vidíte pozitiva a v čem negativa 
integrace? 

Tah. č.43 Pozitiva integrace 
Pozitiva četnost 
£ro „zdravé" děti učí se žít s dětmi s postižením 15 

učí se pomáhat, chránit 5 
pro děti 
jyapstižením 

začlenění do „normálního" života 2 

v MŠ se nehodností výkonnost 1 
Pro pedagogy velký vnitřní přínos 1 
Pro všechny 
.zúčastněné 

plnohodnotný společný život 1 

stírání předsudků 1 

Odpovědi učitelů se u všech shodovali v pozitivním přínosu integrace pro děti 
..zdravé". Pozitiva jedna učitelka formulovala např.: „učí se vnímat odlišnosti 
a normálně žít, respektovat a ctít indiv idual i tu dítěte". Pozit ivní př ínos k dě tem 
s postižením směřovaly odpovědi pouze 3 učitelů, 1 učitel vnímá přínos i pro sebe 
samého, ke všem zúčastněným pozitiva vnímají pouze 2 učitelé 

Xshi č. 44 Negativa integrace 
Negativa 
Nezajištění podmínek pro úspěšnou integraci 

četnost 

í lobjém s dětmi s poruchami chování, s agresivitou 

°niezení programu třídy při pobytu venku (u dítěte s tělesným 
postižením) 
Chybí včasná diagnostika 
legislativa 

-proces, který je vytržený z přirozeného řádu - reakce na segregaci 
feativa nevidí 
Neuvedli 

3 

Negativa integrace uvedlo pouze 9 respondentů. Nejčastějším negativem vnímají 
nezajištění podmínek pro úspěšnou integraci, které jsou blíže konkretizovány 
v otázce č. 6. Dále poukazují na problematiku dětí s poruchami chování. 

Otázka č. 4 Jste ochotna přijmout dítě s jakýmkoli postižením? 

Pouze jeden respondent uvedl, že by byl ochotný integrovat jakékoli dítě 
s Postižením, ale převážný počet učitelů uváděli, že ke každému dítěti s postižením 

musí přistupovat individuálně a je třeba zvážit všechny okolnosti a podmínky 
školy. Mezi rozhodujícími faktory, které ovlivňují přijetí dítěte respondenti uváděli: typ 
a míra postižení, složení třídy, kapacita učitelů. 
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Otázka č. 5 Spolupracujete s dalšími poradenskými zařízeními? Pokud ano s jakými 
a jakou formou tato spolupráce probíhá. 

Tab. č.46 Spolupráce s poradenskými zařízeními 
jjjjolupráce s odborníky 
Pedagogicko-psychologická poradna 

.Speciálně pedagogická poradna 
Středisko rané péče 
školní 
lékař 

psycholog 

četnost 

Nejvíce respondenti spolupracují se školskými poradenskými zařízeními 
(pedagogicko.psychologickou poradnou a speciálně pedagogickými centry). Intenzita 
a forma spolupráce s těmito zařízeními se však liší, PPP nejčastěji pouze 
vypracovávají tzv. odborné posudky pro MŠ, které jsou podkladem pro navýšení 
normativů. Děti nesledují v prostředí MŠ, pouze 1x za rok na začátku roku probíhá 
konzultace s učiteli a ředitelkou školy. Děti, a to jen na základě žádosti rodičů, jsou 
hlouběji vyšetřeny v prostředí poradny. Pouze u jednoho dítěte odborná podpora byla 
Pravidelná a systematická. 

Spolupráce s SPC je mnohem intenzivnější, kdy speciální pedagog z centra 
dochází pravidelně na hospitace do MŠ (většinou 1x za měsíc), dítě pozoruje 
v běžném kolektivu a dává rady a další podněty pro individuální péči učitelům, popř. 
asistentům. 

Ve třech případech učitelé spolupracují se středisky rané péče, která probíhá 
obdobně jako u SPC. 

Otázka č. 6 Pokuste se pojmout podmínky pro úspěšnou integraci a která z těchto 
podmínek Vám chybí? 

Tab. č.47 Podmínky úspěšné integrace 

,-postatek financí 
tejíslativa 

Podm ínky integrace 
Menší počet dětí 
^Íoejnformací 
§ghota integrovat 

chybí 

10 

^gobnostní kvality pedagoga 
^ b o r n o s t pedagoga 
^gasná diagnostika 
IVP 

^ j s t e n t pedagoga 
jjgolugráce pedagogů na třídě 
-f£olupráce s odborníky 
-|Eo[upráce s rodiči 

Z_ 
1 

3 

podpora úřadů 
•Slim a_ve škole, podpora kolegu 

- j ^e ry i ze 
^gstatgk pedagogů 
Lí^áce s kolektivem dětí 
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Respondenti uvedli široké spektrum podmínek potřebných pro integraci, které by 
se mohly kategorizovat do oblastí: 

- podpora státu (legislativa, finance, podpora úřadů, informace) 
- osobnost pedagoga (ochota, osobnostní kvality, odbornost) 
- spolupráce se všemi zúčastněnými (rodiči dětí „zdravých" i integrovaných, 

odborníky, kolegy, ostatními dětmi, úřady) 
- speciální podmínky (IVP, asistent pedagoga, více pedagogů, menší počty 

dětí) 
Nejvíce respondentům scházejí finance a to finance na speciální pomůcky, 

osobní asistenty, popř. více pedagogů a vyšší ohodnocení pedagogů. Dalším 
nejčetnějším požadavkem je snížený počet dětí na třídě a přítomnost asistenta 
pedagoga. Z toho vyplývá skutečnost, že menší počet dětí nebo zajištění asistence 
jsou nezbytnými podmínkami pro poskytování potřebné individuální péče dítěti 
s postižením. Pro poskytování kvalitní individuální péče je nezbytná včasná 
diagnostika a úzká spolupráce s odborníky. 

Otázka č. 7 Jakými prostředky poskytujete speciálně pedagogickou podporu integrovanému 
dítěti? 

Jab. č. 48 Prostředky speciálně pedagogické podpory c. •¥(•> rrosireaKy speciainepea, 
i^Egciálně pedagogická podpora 
individuální vzdělávací plán • • I I H & . U V I 

individuální péče 
Sjseciální pomůcky 
Spolupráce s odborníky 
iSljma ve třídě 

L § g o l u p r á c e s rodiči 

četnost 

Speciálně pedagogickou podporu učitelé poskytují především prostřednictvím 
dále individuální péčí a speciálními pomůckami. Učitelé si jsou vědomi, že je 

důležitá spolupráce s odborníky, s rodiči a s ostatními dětmi. 

Otázka č. 8 Kdo se podílí na vypracovávání individuálně vzdělávacího plánu a jaké jsou 
Vaše zkušenosti s tímto plánem? 

Jub. č. 49 Podíl na vypracování IVP 
^vypracovávání IVP se podílí 
fela.g9.goyé 

četnost 

spc 
10 

Rodiče 
Ppp 
I jo ínT 
[šSiní 

Neuvedli 

speciální pedagog 
psycholog 

Velká většina pedagogů se podílí na IVP a vypracovává jej ve spolupráci 
® dalšími subjekty, popř. na základě podkladů z odborných vyšetření. U tří dětí (se 
bekovým postižením) vypracovává IVP především SPC. Dva učitelé uvedli, že 
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Prvním rokem spolupracovali intenzivně s PPP, ale poté, kdy není dítě s postižením 
oficiálně integrované, spolupracují pouze s maminkou. 

Otázka č. 9 Jaké máte zkušenosti s osobní asistencí? 

Tab. č.50 Zkušenosti s asistencí 
Zkušenosti s asistencí 

[Žádné 
Pozitivní 
Pozitivní i negativní 

četnost 

Z tabulky je patrné, že velký počet učitelů nemají žádnou zkušenost 
s asistentem pedagoga a potvrzuje se nedostatek asistentů, který je z jedním 
Požadavků učitelů (viz. otázka č.6). Pozitivní zkušenost mají pouze 4 učitelé. Dva 
učitelé uvádějí, že u nevidomého dítěte během čtyř let měli zkušenost se třemi 
asistenty a pouze s jedním byli spokojeni. Jak uváděli, vždy záleží na osobnosti 
asistenta, jeho schopnosti navázat vztah s dítětem a také schopnosti spolupracovat 
s učitelkami. 

Otázka č.10 Byli rodiče „zdravých" dětí připraveni na integraci a jaká je zpětná vazba? 

Tab- č.51 Připravenost rodičů " zdravých " dětí na integraci 
^tí&rava rodičů „zdravých" dětí na integraci 
p r a v e n i byli 
Neví 
Neuvedli 

četnost 
12 

Převážně jsou rodiče „zdravých" dětí pnpraven. na integrac, a to bud pn 
^pisu do MŠ nebo mají informace z internetových stránek. Nekten maj. j.z vlastni 
Zkušenosti z docházky staršího dítěte do MŠ nebo maji informace od jiných rodicu. 

Zpětnou vazbu od rodičů uvedlo 7 respondentů a všichni vnímají pouze pozitivní 
reakce rodičů. Jedna učitelka, která má dlouholeté 
počátku integraci někteří rodiče odmítali, ale nyní nekten vybírají jejich MS zamerne 
' 2 důvodů, aby se dítě naučilo žít s postiženými dětmi. 

Otázka č.ll Jakou podporu byste potřebovala Vy osobně? 

Podpora rodičům 
pedagogů 

K^omost 
^dgora_kolegů 
^ e r v i z i _ _ 
y^gjnformací 
^gnční_ohodnocení 

četnost 
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Respondenti by potřebovali největší podporu v oblasti sebevzdělávání, tzn. 
větší odbornost, dostatek informací o dané problematice a supervizi. Nelze opominou 
ani podporu od svých kolegů, ve dvou případech konkrétně, „aby, integrované dítě 
bylo vnímáno jako dítě patřící do celé školky a ne pouze do jedné třídy." 

Otázka č.12 Domníváte se, že integrace v mateřské škole je usnadňujícím faktorem 
Pro integraci na vyšším stupni škol? Jakým způsobem spolupracujete se základními 
školami? 

Tab. č.53 Usnadnění přechodu dětí s postižením do ZŠ 
Integrace v MŠ usnadňuje integraci v ZŠ četnost 
Ano 8 
Většinou ano 3 
individuálně 4 

Většina respondentů se domnívá, že integrace v mateřské škole usnadňuje 
Přechod dětí s postižením do běžné základní školy. Ostatní respondenti připouští, že 
|ntegrace v mateřské škole nemusí být jednoznačným předpokladem pro další 
integraci (míra postižení, 

Spolupráce se základními školami probíhá v ojedinělých případech probíhá 
intenzivnější spolupráce, kdy učitelé MŠ podávají další škole informace o dětech 
(Písemné i ústní), ne vždy má však škola potřebu komunikace s MŠ. V některých MŠ 
mají zkušenosti, že spolupráce je velmi malá (1x v roce návštěva ZŠ před zápisem). 
V MŠ, které jsou součástí ZŠ je spolupráce mnohem intenzivnější. 

Otázka č.13 Zamyslete se, prosím, nad hlavními nedostatky systému integrace dětí 
s Postižením v mateřských školách a péče o rodiny s postiženým dítětem. 

Tab. č. 54 Nedostatky systému 
Nedostatky systému integrace v MS četnost 
Podpora státu (finance, legislativa) 
Zajištění podmínek 
Informovanost o problematice integrace 
Odbornost pedagogů 
Zařazení problematiky integrace do vzdělávání na SŠ a V§~ 
Přítomnost odborníků v MŠ, která integruje 
Neuvedli 

Největší počet respondentů považuje za nedostatky systému integrace dětí 
nedostatečnou podporu státu, především finanční. Dalšími častějšími nedostatky 
jsou: nedostatečné zajištění podmínek pro úspěšnou integraci, nedostatečná 
'nformovanost o problematice integrace a odbornost pedagogů. 

Tab, č.55 Nedostatky v péči o rodiny 
.Nedostatky v péči o rodiny s postiženým dítětem četnost 
Podpora státu (finance, legislativa) 5 

.Raná péče 2 
Rodinná psychoterapie 1 
Neuvedli 7 
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Z pohledu pedagogů je opět nedostatečná podpora poskytovaná státem. 
Téměř polovina respondentů se k této problematice nevyjádřila. 

Závěr z průzkumu postojů učitelů MŠ 

Většina respondentů má krátkodobější zkušenosti s integrací, pouze 3 učitelé 
rnají zkušenost více jak desetiletou. Zajímavým údajem je skutečnost, že více než 
polovina učitelů má, nebo si v současné době doplňuje vyšší vzdělání, což svědčí 
o hlubším zájmu o danou problematiku. 

Většina pedagogů si pod pojmem integrace představuje začlenění dítěte 
s postižením do běžného kolektivu. Význam integrace vnímají jak pro děti 
s postižením, tak pro děti „zdravé" a zároveň i pro rodiče. 

Učitelé se většinou mohou vyjádřit k přijetí dítěte, ale někteří učitelé pouze 
částečně. Pozitivní přínos integrace jednoznačně vidí především pro děti „zdravé", 
které se díky integraci učí žít s dětmi s postižením, učí se je chránit a pomáhat jim. 
Negativními aspekty integrace jsou pro učitele zejména nedostatečné zajištění 
Podmínek. Jako problematickým faktorem se ukazuje začlenění dětí s poruchami 
chování. Převážná většina respondentů by nebyla ochotná přijmout jakékoli dítě 
s postižením, pouze po individuálním zvážení všech okolností. 

Respondenti převážně spolupracují se školskými poradenskými zařízeními. 
Nejintenzivnější spolupráce probíhá se speciálně pedagogickými centry, která 
Poskytují pedagogům i asistentům pedagoga pravidelné metodické vedení. 
V procesu integrace nejvíce postrádají vyšší ekonomickou podporu (na pomůcky, na 
Ujištění provozu školy při sníženém počtu dětí, na asistenty, na vyšší ohodnocení) 
a dále by uvítali menší počet dětí na třídách a více asistentů. Zkušenosti s asistenty 
většina respondentů nemá žádné. Speciálně pedagogickou podporu poskytují 
integrovaným dětem především prostřednictvím individuálního vzdělávacího plánu, 
na jehož tvorbě se podílejí hlavně pedagogové spolu s dalšími odborníky. 

Rodiče „zdravých" dětí jsou z převážné většiny připraveni na integraci 
a Pedagogové se setkávají s pozitivní zpětnou vazbou. Pedagogové by dle odpovědí 
Potřebovali podporu nejvíce v oblasti vlastního sebevzdělávání. Na důležitost klimatu 
školy poukazuje skutečnost, že by učitelé uvítali větší podporu kolegů. Přiklání se 
^ názoru, že integrace v mateřské škole je usnadňujícím faktorem pro integraci na 
vyšším stupni škol, ale ze zkušeností uvádí, že to nemusí platit u všech dětí a děti 
s těžším postižením pokračují ve speciálních školách. Mezi hlavními nedostatky 
sVstému integrace škol i v péči o rodiny se v největší míře opět objevuje 
•Nedostatečná podpora státu (ekonomická a legislativní). 
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4.2.5 Postoje asistentů pedagoga 

V letošním školním roce pracují na Praze 6 v MŠ pouze 3 asistentky 
pedagoga, z nichž jedna v době průzkumu byla dlouhodobě nemocná, tudíž byl 
rozhovor uskutečněn pouze se dvěmi asistentkami. 

Základní informace o asistentkách 

Tab. č.56 Základní informace o asistentkách 
Asistentka Délka 

praxe 
v MŠ 

Vzdělání Vzdělání, 
kurz 

Třída Dítě 
s postižením 

Délka 
zkušenosti 
s integrací 

1. 2,5 SŠ - speciální kombinovaným 1,5 
0,5 s š Rytmus běžná zrakovým 0,5 

Postoje 1. asistentky 

Asistentka svoje zkušenosti s integrací považuje za krátkodobé. Prvním rokem 
byla zaměstnána Klubem Hornomlýnská, jehož prostřednictvím absolvovala 
•"©kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga. Od září 2005 je asistentkou dítěte 
s kombinovaným postižením ve speciální třídě běžné MŠ, kde dva roky předtím byla 
Zaměstnaná jako učitelka na odpolední služby. 

Speciální třídu běžné MŠ nepovažuje za integraci. Integraci vnímá jako 
lejvyšší možné zapojení znevýhodněného dítěte do kolektivu „zdravých" dětí. 

Domnívá se, že asistence je velice důležitá práce, plná zodpovědnosti. Ve své 
Práci je spokojená a necítí potřebu nějaké další změny či podpory. Na supervizích se 
yšak setkala s asistenty, kteří měli vlastní zkušenost nevyhovující a bylo s nimi ve 
skolách jednáno podřadně. 

Svěřenému dítěti se věnuje po celou dobu jeho polodenní docházky, kdy mu 
Pomáhá fyzicky (při chůzi, při sebeobsluze) a poskytuje individuální péči a podporu 
Při činnostech během dne, kterých se účastní společně s ostatními dětmi. Další 
speciálně pedagogickou podporu dítěti poskytuje školní logopedka a školní 
Psycholožka. Třídní učitelky se dítěti věnují dle potřeby. 

Postoje 2. asistentky 

Asistentka má teprve půlroční zkušenost. Oslovila ji speciální pedagožka 
2 SPC, když hledali asistenta pro dítě se zrakovým postižením, jehož zdravotní stav 
•^á zhoršující se tendence. Respondentka se rozhodla tuto nabídku přijmout. 
Rekvalifikační kurz zatím neabsolvovala, ale uvažuje o něm, bohužel je finančně 
d°sti nákladný. 

Dítěti se věnuje převážně při individuální speciální péči. Tato speciální 
Podpora je pod vedením speciální pedagožky z SPC pro zrakově postižené, která 
Schází na konzultace 1x za měsíc do MŠ a zároveň poskytuje odbornou podporu 
r°dině. Spolupráce je dle respondentky výborná. 

Asistentka vnímá přínos pro integrované dítě v běžné třídě v možnosti zapojit 
do běžných činností a žít ve skutečné realitě. Negativum v tomto procesu vidí, že 

^•tě s postižením si může více uvědomovat svou odlišnost a nedostatečnost zvládat 
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vše jako ostatní děti. Ostatní děti dítě s postižením, dle asistentky, přijímají velmi 
dobře, zvykly si na odlišnosti a respektují je. 

Závěr z průzkumu postojů asistentů pedagoga 

Práce obou asistentek je trochu odlišná, jelikož první se věnuje dítěti ve 
speciální třídě a vypomáhá dle potřeby celému oddělení, kdežto druhá je asistentkou 
dítěti se zrakovým postižením v běžné třídě, kde se věnuje převážně danému dítěti. 

Také odborné vedení mají rozdílné. V prvním případě má asistentka větší 
praxi v mateřské škole jako učitelka, zároveň absolvovala kurz pro asistenty. Ve třídě 
je součástí týmu (dvou pedagogů, školní psycholožky a školní logopedky), kde se 
společně řeší jednotlivé postupy. Druhá asistentka nemá pedagogickou praxi, ani 
neabsolvovala kurz a je pod metodickým vedením speciální pedagožky z SPC. 
Autorka měla možnost účastnit se pozorování dítěte a konzultace se speciální 
Pedagožkou SPC v mateřské škole. Nejdříve s asistentkou rozebíraly současný stav 
dítěte, jeho pokroky i případné problémy a zároveň dítě pozorovaly při volné hře. 
Následně individuálně s dítětem pracovaly a speciální pedagožka hodnotila průběh 
činností. Navrhovala další postupy a pomůcky především pro rozvoj grafomotoriky, 
hmatu, zraku a prostorové orientace. 

Co je však pro integrované děti podstatné, že asistentky s nimi navázaly 
krásné vztahy a dokázaly se „naladit na stejnou vlnu". 
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4.2.1 Postoje odborníků 

Bylo osloveno 8 odborníků - psychologů a speciálních pedagogů, kteří mají 
zkušenost s dětmi se zdravotním postižením. Z těchto odborníků byli 3 psychologové 
(1 z pedagogicko-psychologické poradny, 1 z rehabilitačního stacionáře a 1 školní 
Psycholog z MŠ) a 5 speciálních pedagogů (2 ze speciálně pedagogických center, 
1 z nestátní organizace a 2 školní logopedi). U všech respondentů byla 
upřednostněna metoda rozhovoru. Jelikož většina odpovědí nelze kategorizovat, 
nejsou u většiny otázek odpovědi shrnuty do tabulek. 

Otázka č.l Jak často se vyjadřujete k problému integrace dětí předškolního věku? 

K problému integrace dětí předškolního věku se vyjadřují nejčastěji speciální 
Pedagogové z MŠ, z SPC a psycholog z rehabilitačního stacionáře. Zajímavé bylo 
zjištění, že psycholog z PPP se k tomuto tématu příliš často nevyjadřuje, jsou 
'imitovaní časem a velkým počtem klientů. Pokud školy požádají, jsou ochotné 
Pomoci řešit aktuální problém. Z neziskové organizace se vyjadřují hlavně 
k integraci v základní škole. 

ozitiya 
feo»zdravé" děti 

^íoděti s postižením 

Otázka č.2 Jaký je Váš postoj k integraci dětí se zdravotním postižením v mateřských 
školách na základě zkušeností, které máte s integrací? 

Odborníci se shodují v pozitivním postoji k integraci a zastávají názor, že vždy se 
musí řešit individuálně. Pokud je to možné, vždy integraci podporují. Podporují ji 
'v těch případech, kdy se pravděpodobné nebude pokračovat v integraci na 1. 
^upni. Někteří odborníci podporují jako první volbu integrace a pokud by se zjistilo, 
že to není vhodná volba, pak teprve přejít do speciálních škol. Zkušenosti s integrací 
mají většinou dobré, ale zdůrazňovali, že je potřeba vytvořit podmínky, „nejenom dítě 
Přijmout a být na něj hodní". Tři odborníci integraci ve speciálních třídách běžných 
Mateřských nevnímají jako integraci, ale jako určitý mezistupeň. 

Otázka Č.3 V čem vidíte pozitiva a v čem negativa integrace v MŠ? 

J^b. č.57 Pozitiva integrace 

učí se žít s dětmi s postižením 
učí se pomáhat, chránit 
začlenění do „normálního" života 
stimulace 
kontakt s vrstevníky, kamarádství 

četnost 

fforodiče 
^f0 všechny 
účastněné 

pomoc 
plnohodnotný společný život 

Přirozená cesta 

děti 
Odpovědi odborníků se u všech shodovali v pozitivním přínosu integrace jak pro 
s postižením, tak pro děti „zdravé". 
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Tab- č. 58 Negativa integrace 
.Negativa četnost 
-Nezajištění podmínek pro úspěšnou integraci 3 
-Problém v komunikaci - nedostatečná pozornost dětem s postižením 3 
-Nedostatečná potřebná speciální péče 3 
-Nedostatek asistentů 2 
.Nelze doporučit pro děti s těžkým postižením 2 
ilroblém s dětmi s poruchami chování, s agresivitou 2 
Jvelký počet dětí 2 
-ttodjče dítěte s postižením srovnávají své dítě s dětmi „zdravými" 1 
Nedostatečná odbornost učitelů MŠ 1 
L^ětší nároky na všechny zúčastněné 1 

Odborníci uvedli široké spektrum negativ integrace, či spíše podmínek, které 
chybí pro zdařilý průběh integrace. Nejvíce se shodli obecně v nedostatečném 
zajištění podmínek, v nedostatečné podpoře dětem s postižením v komunikaci, pro 
které je obtížný mimovolní přísun informací a v nedostatečné speciální péči. 

Otázka Č.4 Předpokládám, že spolupracujete s předškolními pedagogy. Jakým způsobem? 

Nejintenzivnější spolupráce je samozřejmě u odborníků dané školy, kde je 
spolupráce velmi těsná a intenzivní. Speciální pedagogové z SPC mají rozdílný 
Přístup. První dochází za každým dítětem, které má v péči jednou za měsíc přímo do 
školy Sleduje aktuální stav, pozoruje změny a dává učitelům nebo asistentům 
doporučení pro další postup. Ve druhém případě poskytují návštěvy ve škole dle 
Potřeby ale většinou 1x za rok. Pedagogům nabízí videotrémnk interakcí, o který 
však ze strany pedagogů není velký zájem, ze strany studentů je zájem velký. 
sPeciální pedagogové se podílí na vypracování IVP, pomáhají rodičům vyhledávat 
bodnou školu Dále poskytují metodická doporučení pro prací s ditetem i 
s vrstevníky Speciální pedagog z neziskové organizace se v minulosti zabýval spíše 
legrac í v základní škole, ale postupně se začali na ně obracet i rodíce dětí 
Předškolního věku To je inspirovalo k vypracování informačního CD o integraci, pri 
kterém spolupracovali s předškolními pedagogy. Nejméně intenzivní spolupráce byla 
u Psychologa PPP, kde spolupráce vychází pouze z podnětu školy. 

°tázka Č.5 Jak často se Vy sám(a) dostanete do terénu, to jest k pozorování situace Vámi 
sledovaného procesu integrace? 

Odpovědi na četnost návštěv souvisí s předešlou otázkou. U školních odborníků 
Je spolupráce intenzivnější, u speciálních pedagogů z SPC je v jednom případě 1x za 
^ěsíc, ve druhém případě 1x za rok nebo v případě potřeby. U psychologa PPP jsou 
návštěvy v MŠ minimální, 1x za rok. 

Otázka Č.6 Jaké jsou nejčastější otázky rodičů dětí s postižením? 

Nejčastější otázky rodičů jsou ohledně starostí, jak jejich dítě prospívá a jaké jsou 
h l í d k y do budoucna. Dále mají rodiče obavy z nástupu do zakladn. školy. V jednom 
Případě odborník s rodiči řeší volbu komunikace (u dětí se sluchovým postižením). 
V jednom případě odborník řeší otázky, které se týkají vlivu problematických det. na 
Jejich dítě. 
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Otázka č. 7 Znáte příklad integrovaného žáka na I. Stupni ZŠ, aniž by před tím neprošlo 
integračním procesem v MS? 

Většina odborníků tento příklad dítěte nezná, kromě psychologa z rehabilitačního 
stacionáře, kdy některé děti ze stacionáře integrují nebo částečně integrovali 
v základní škole. 

Otázka č.8 Podle statistických údajů je klesající tendence individuálně integrovaných dětí 
s postižením v mateřských školách. V čem si myslíte, že je příčina? 

Všechny odborníky tato informace překvapila. Někteří nedokázali odpovědět, 
někteří uvedli své domněnky. Mezi příčinami klesající individuální integrace uvedli 
neochotu škol nebo možnost, že nejsou všechny integrované děti vykazované jako 
integrované. 

Otázka č. 9 Domníváte se, že by se u nás měl převzít ze zahraničí model totální integrace? 

Odborníci se jednoznačně shodli v názoru, že by se model totální integrace 
neměl převzít. Někteří odborníci podporují integraci v každé mateřské škole, pokud 
jsou schopné zajistit podmínky, ale speciální školství by mělo být zachováno, aby 
rodiče měly možnost volby. Jeden odborník uvedl, že by se mohlo postupně 
speciální školství rozložit do budov běžných škol a přiblížilo se tak běžnému školství. 

Otázka č.10 Jestliže byste měl(a) pravomoc učinit systémové změny v péči o děti s 
Postižením, které by to byly? 

jo&č.59 Návrhy změn v péči o děti s postižením 
Návrhy změn 
-Zajištění a zlepšení podmínek 
Menší počet dětí _ _ 
^dbomost pedagogů 
yícefinancí 

četnost 

-Mígejďborníků v MŠ (speciální pedagog, psychologjogoped, 
^ s t a t e k asistentů 

•A 3 

^ětšíjropojenost škol běžných a speciálních upujci mai sivm UCAI i c 
^jmgžnění integrace v každé M$ 
^ětšjjprovázanost práce odborníků 
fegenění významu předškolního období 
^ětšrfinanční podpora rodičů 
ÍL°bré ohnHnnr.pní snpn iá l n í r l 

• »i i g i IOI M [ j u u p u i C4 i u u i w v ^ ^r-

3ré ohodnocení speciálních pracovníků a integrujících učitelů v MS 

Z výše uvedených návrhů je patrné, že se odborníci k této otázce vyjadřovali 
P°drobněji a uvedli širokou škálu návrhů na změny. Nejvíce se shodovali v lepším 
Ujištění podmínek, dále často navrhovali menší počet dětí ve třídách, větší 

I dbornost pedagogů, více financí a více odborníků a asistentů. Zajímavá je 
Myšlenka větší propojenosti běžných a speciálních škol ve smyslu tzv. 

^olointegrace", která by umožňovala vzdělávání některých předmětů v běžné škole 
některých ve speciální škole. 
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Závěr z průzkumu postojů odborníků 

Z rozhovorů s odborníky vyplývá, že mají jednoznačně pozitivní postoj 
k integraci za předpokladu vytvoření podmínek, v jejichž nedostatečným zajištěním 
vidí největší úskalí procesu integrace. Nejintenzivnější spolupráce mezi odborníky 
a předškolními pedagogy probíhá tam, kde jsou přímo zaměstnanci školy. Se 
školskými poradenskými zařízeními probíhá kvalitní spolupráce mezi speciálně 
pedagogickými centry a mateřskou školou, s pedagogicko-psychologickou poradnou 
je spolupráce spíše na formální úrovni. Odborníci také dávají velkou podporu 
rodičům a řeší s nimi otázky týkající se především prognózy vývoje dítěte a otázku 
výběru základní školy. Mezi hlavními nedostatky v péči o děti s postižením odborníci 
uváděli kromě výše zmiňovaného nedostatečného zajištění podmínek, problém 
v podpoře dětí s postižením při mimovolní komunikaci a nedostatečnou speciální 
Péči prostřednictvím malé odbornosti předškolních pedagogů či nedostatkem dalších 
odborníků v mateřských školách. Dále často navrhovali menší počet dětí ve třídách, 
větší odbornost pedagogů, více financí a více odborníků a asistentů. 
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4.3 Zkušenosti s integrací v mateřské škole 
Fakultní mateřská škola se speciální péčí v Praze 6 

Při popisu integračního procesu této mateřské školy autorka použila metodu 
studia dokumentů (koncepce školy, školní vzdělávací program), dlouhodobého 
pozorování (při vlastní tříleté praxi a následného dvouletého pozorování při mateřské 
dovolené) a metodu rozhovoru (s ředitelkou školy, školními logopedkami, školní 
Psycholožkou a pedagogy). 

4-3.1 Charakteristika mateřské školy 

Mateřská škola je specifická ve třech oblastech. Vytváří heterogenní třídy, 
integruje děti se speciálními vzdělávacími potřebami a ve výchovném procesu 
využívá prvky tvořivé dramatiky. 

Škola usiluje o to, aby byla otevřeným prostorem výchovy, kde dítě bude 
vyrůstat v co nejpřirozenějším sociálním prostředí, kde mu bude umožněno, aby 
z něj vyrostla osobnost s vlastním názorem i vlastní zodpovědností. Dále usiluje o to, 
aby škola byla místem, kde se dítě bude moci skutečně jako partner setkávat 
s druhým (dítětem, učitelem, rodičem, cizí babičkou), kde bude naslouchat druhému 
a bude i jemu nasloucháno. 

Současná podoba školy je výsledkem úsilí všech zúčastněných od roku 1991, 
a to nejenom pedagogů a dalších zaměstnanců školy, ale i rodičů a dalších přátel 
Působící v tomto zařízení. Škola usiluje o budování dobrého pracovního týmu 
s Pozitivními lidskými kvalitami a vysokou odborností. 

Mateřská škola je čtyřtřídní (dva pavilony po dvou třídách) s velkou zahradou, 
^kola ve třech odděleních integruje menší počet dětí s postižením, jedno oddělení 
Ostává zcela speciální pro děti s kombinovaným postižením. V tomto oddělení je 
snížený počet dětí (10-12), v běžných třídách je 25 dětí. Ve všech odděleních jsou 
během dopoledne dva pedagogové. V současné době ve dvou třídách působí i dva 
učitelé - muži. Na škole působí také samostatná školní logopedka a školní 
Psycholožka. Dále škola nabízí zájmové kroužky v oblasti výtvarné, hudební, 
hudebně pohybové, jazykové a tvořivě dramatické. 

Vzdělávací program se zaměřuje na osobnostní přístup k dítěti. S osobnostně 
Rentovaným modelem má tato mateřská škola dlouholeté zkušenosti již od počátku 
9°- let. Škola má také dlouholeté zkušenosti s tzv. prožitkovým učením, při práci 
s dětmi využívá prvky tvořivé dramatiky, snaží se o otevřený přístup k rodině, ke 
světu. 

V mateřské škole je jedním z hlavních cílů vytvářet co nejpřirozenější sociální 
P^středí, jehož základem jsou heterogenní skupiny dětí. Škola usiluje nejen 
0 Působení na jedince a jednotlivé skupiny, ale chce provázat vztahy výchovného 
tř ízení jako celku. Tedy rozvíjet i vztahy mezi jednotlivými třídami, mezi dětmi 
Potřebující speciální péči, mezi celým provozním personálem a mezi rodičovskou 
Veřejností. 

Rodiče se významně podílejí na chodu mateřské školy. Rodiče mají přístup do 
'd a mohou se účastnit denního programu. Rodičům nových dětí je umožněn 

Adaptační program s jejich přítomností podle individuálních potřeb. 
y . V průběhu roku jsou uspořádány společné akce pro rodiče s dětmi: Drakiáda, 

anoční koncert, Masopust, Vynášení Mořeny, Táborák. Na jednotlivých třídách jsou 
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organizovány další interní akce (např. vánoční posezení), nebo jsou aktivovány akce 
i samotnými rodiči (např. piknik v přírodě). 

Škola považuje věcné prostředí (interiér celé MŠ a exteriér zahrady) za faktor 
ovlivňující kvalitu výchovného procesu. Proto usiluje o jeho kultivaci ve smyslu 
funkčnosti a estetiky. V mateřské škole v roce 2002 proběhla rozsáhlá rekonstrukce. 
Byla také vybudována keramická dílna, kterou mohou využívat všechny třídy 
i zájmový kroužek. Zahrada, která se stále kultivuje, poskytuje dětem prostory 
sportovní (např. dřevěné prvky, okruh pro kola, v zimě možnost bobování), herní 
(např. pískoviště) i relaxační (např. jezírko s rybičkami). 

Mateřská škola spolupracuje se subjekty sídlící v budovách mateřské školy -
s Centrem tvořivé dramatiky a mateřským centrem Máta. Základním posláním 
mateřského centra je vytvoření veřejného prostředí pro setkávání rodičů (prarodičů) 
a jejich dětí, od batolat po předškoláky, dětí zdravých i handicapovaných. Organizuje 
různé kroužky: výchovně, hudebně pohybový, sportovní, výtvarný a pro předškoláky. 
Centrum pořádá každý měsíc kulturně společenskou akci motivovanou ročním 
obdobím a lidovými tradicemi (Masopustní karneval, Velikonoční radovánky, Den 
země, apod.) 

Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

Počátky integrace v této mateřské škole se váží je školnímu roku 1991/92, kdy 
došlo ke sloučení stávající MŠ a nedaleké zvláštní MŠ. Po hledání ideálního 
rozložení dětí a tříd se později ustálily tři běžné třídy a jedna třída speciální. Velké 
třídy s 25 zapsanými dětmi integrují 3-4 děti se speciálními vzdělávacími potřebami, 
třída se zvýšenou individuální péčí je naplňována 10-15 dětmi. 

Na všech odděleních je integrace dětí se zdravotním postižením možná 
nejenom díky souběžné práci dvou učitelů během dopoledne, ale i spolupráci 
a vzájemné souhře všech zúčastněných. Dle potřeb dětí je individuální péče posílena 
asistentem (dříve byla využívána náhradní vojenská služba). V současné době je 
asistent pedagoga ve speciální třídě. Pozitivní fungování tříd s integrací je 
Podmíněno vhodnou kombinací dětí se speciálními potřebami v kolektivu třídy. 

Konzultace s rodiči dětí s postižením probíhají každodenně při předávání dětí, 
Při kterých si učitelé s rodiči poskytují aktuální informace. Podle potřeby a možností 
rodičů a pedagogů jsou svolávána setkání, při kterých se hodnotí pokroky dítěte za 
delší období a plánují se další kroky. Spolupráce s rodiči nebo prarodiči dětí 
s Postižením je velmi intenzivní, dochází ke každodenní výměně informací o dětech i 
Vlkové atmosféře v rodině. Často se učitelé setkávají s velkou psychickou zátěží 
těchto rodičů. 

Individuální péče je zde od počátku roku 1991 zajišťována školními 
'cgopedkami, s nimiž učitelé i rodiče konzultují další speciálně pedagogické otázky. 
° d roku 2004 je mateřská škola posílena speciálním pedagogem - psychologem. Ve 
velmi závažných problémech učitelé spolupracují s dalšími poradenskými zařízeními 
(SPc, ppp). 

Individuální vzdělávací plány vypracovávají třídní učitelé na základě podkladů 
2 odborných vyšetření ke všem integrovaným dětem. Tyto plány učitelé konzultují 
s rodiči. Každá třída si strukturuje plány a další dokumentaci dětí sama podle svých 
Potřeb. Komplexní hodnocení učitelé vypracovávají vždy v pololetí a ria konci 
dolního roku. 
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Integrace v běžných třídách 
V běžných třídách jsou integrovány děti se zdravotním postižením s různým 

typem i s různou mírou postižení. Při začleňování těchto dětí do jednotlivých tříd je 
bráno v úvahu mnoho faktorů: míra a typ postižení, schopnost dítěte být s větší 
skupinou dětí, složení třídy, rodinné zázemí, potřeba mužského vzoru a autority, 
sourozenecké vazby aj. 

Integrace ve speciální třídě 
Ve speciálním oddělení jsou převážně děti s kombinovaným postižením. Je 

zde nezbytná souběžná práce dvou pedagogů a většinou i asistenta. V této třídě 
Probíhá intenzivní spolupráce se školní logopedkou, jejíž pracovna je v blízkosti třídy. 
Děti, které se dobře adaptují ve speciální třídě, přecházejí v dalších letech do 
běžných tříd. 

Přestože to je třída „speciální", nejsou zde děti oddělovány od dětí z běžných 
tříd, jelikož se společně setkávají především při pobytu na zahradě. Tyto kontakty 
jsou velice cenné a dochází k postupné integraci do většího společenství školy. 
Některé děti se setkávají s ostatními dětmi i při ranních hrách nebo po odpoledním 
odpočinku při odpoledních činnostech. Velkým pojítkem pro děti i jejich rodiče jsou 
společné akce školy. 

Aktivity 
Na začátku 90. let se vedení školy autorsky podílelo na zrodu Osobnostně 

orientovaného modelu předškolní výchovy. 
V roce 2004 spolupracovala ředitelka a školní logopedka s občanským 

sdružením Rytmus na informačním CD-ROMu: „Co byste měli vědět o integraci a 
nevíte, koho se zeptat.", který je určen učitelům, rodičům, vychovatelům, 
Pracovníkům poradenských zařízení, studentům,... (viz kap. 3.5.3 a příloha č.10) 

^cenění mateřské školy 
V 7. ročníku Cen Martina Palaše v roce 2005 vyhlásily společně občanské 

sdružení Rytmus a Konto BARIÉRY - Nadace Charty 77 k ocenění těch osob a 
°rganizací, které se zvláště účinným způsobem zasloužily o začlenění dítěte či 
dospělé osoby s těžším postižením do běžného prostředí. 
V Prosinci 2005 mateřská škola byla oceněna Cenou Martina Palaše: 

to, že přijímá a poskytuje příjemné zařazení dětem s postižením, svým 
^měřením a přístupem vychází vstříct rodinám s dětmi s postižením, pomáhá jim tak 
Překonat obtížnou životní situaci." 
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4.3.2 Rozhovor s ředitelkou mateřské školy 

1. Co ovlivnilo Vaše rozhodnutí integrovat? 

„V roce 1991 jsem vyhrála konkurz, který byl vypsán na sloučení dvou 
mateřských škol MŠ Arabská a zvláštní MŠ Alžírská, jejichž objekt musel být vrácen 
původnímu majiteli. Při vytváření koncepce nově vzniklého subjektu jsme se 
přirozeně s kolegyněmi zamýšlely i nad možností integrovat některé jedince ze tříd 
ZMŠ do běžné třídy. V té době se začalo ve společnosti o této možnosti otevřeně 
diskutovat. Nám z mnoha důvodů zařazování dětí s handicapem do běžné třídy, při 
zachování jejich individuálních, speciálních potřeb bylo, z hlediska individuálního 
Přístupu ke každému z dětí, blízké. 

Garantem odborného zařazování integrovaných dětí, obsahové stránky 
individuálních plánů i metodického vedení se stala Mgr. Jana Malá - speciální 
Pedagog s dlouholetou praxí. V té době absolvovala Jana Malá i prestižní cyklus 
Přednášek na téma integrace, který prezentoval dlouholeté zahraniční zkušenosti 
vtéto oblasti. Informace pak předávala plánovitě celému pedagogickému sboru." 

2. Popište Vaše zkušenosti s integrací. 

„Při integrování do MŠ vidím jako velký problém nezmapované potíže některých 
dětí, které přicházejí do tříd jako děti zdravé a až teprve později se ukáže, že mají 
závažný problém a to nejen v oblasti psychické, ale i např. ve smyslové, který unikl 
nejen rodičům, ale i pediatrům.(setkala jsem se např. s těžkou nedoslýchavostí do té 
doby nediagnostikovanou). 

Většinou se však jedná u těchto dětí o problémy, vztahující se k poruchám 
chování, které jsou pro blízké okolí dítěte vzhledem k nerovnoměrnému a velmi 
individuálnímu psychickému vývoji v tomto věkovém období špatně rozpoznatelné. 
Naplno se pak projeví až při psychické zátěži ve větším kolektivu. Toto je moment, 
kdy učitel, který plánoval integraci jednoho dítěte, musí věnovat zvýšenou 
individuální péči ještě dvěma, třem dalším dětem, jejichž potřeby jsou z hlediska 
Celku mnohdy nadprahové. 

Existuje sice možnost tyto děti ve zkušební době vyřadit, ale vyřazení takovýchto 
dětí je velmi citlivá věc a většinou není, právě z hlediska vývojových zvláštností jejich 
^loučení lehké. 

Řešením by byla možnost posílit v takovýchto případech třídu personálně 
(asistence), ale bohužel administrativně jsou tyto věci značně složité, neboť zde hrají 
ro l i finanční prostředky, které se vyčleňují vždy rok dopředu. 

Domnívám se, že tato zkušenost je jednou z věcí, která po celou dobu existence 
našeho zařízení ovlivňuje negativně plánovanou integraci, neboť možnosti lidí jsou 
'imitované a zvlášť citliví a empatičtí učitelé, jakými by ti, co integrují měli být, jsou 
timto nadměrně zatěžováni. 

Pokud však integrace probíhá podle předpokladů, tzn., že ve skupině dětí se 
nesejde více problémových dětí, tak jak je pro integraci dítěte potřebné, je systém 
naší školy založený na práci s věkově různorodou skupinou a prosociálními 
S o d a m i vyplývající z dramatické výchovy příznivý. 

2a zásadní však považuji pro kvalitní integraci pravdivé průběžné hodnocení 
vývoje skupiny i integrujícího jedince, včetně pohledu rodičů integrujícího dítěte i 
speciálního pedagoga školy, který je supervizorem individuálních programů. Důležitá 
]e i informovanost rodičů ostatních dětí ve třídě o případných integracích. Poučená 
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informovanost by měla tyto rodiče posilovat ve vědomí, že zkušenost s přijímáním 
jedince, který má určitý problém, a to se týká i např. agrese, má pro jejich dítě do 
budoucna velký význam. Není totiž nikdy vyloučeno, že se s takovýmito jedinci jejich 
dítě nesetká, a v MŠ získá pod dohledem a kontrolou učitelů možnost správně 
sociálně reagovat." 

3. V čem vidíte pozitiva integrace? 

„Na integraci vidím nejpozitivněji fakt, že děti i rodiče zdravé populace 
Překonávají bariéry v myšlení o handicapovaných dětech a děti integrované se necítí 
být vyřazeny ze společnosti. De facto nevnímají svůj problém jako handicap. 
Domnívám se, že zde hraje důležitou roli i to, zda úroveň výchovně vzdělávací práce 
na škole je kvalitní a u všech dětí rozvíjí kvalitně jejich osobnostní předpoklady. 
Mám zkušenost, že děti z kvalitního rodinného prostředí jsou mnohem lépe schopné 
Přijmout i dítě s určitým problémem a často ovlivňují pozitivní klima celé rodičovské 
veřejnosti a napomáhají tak přímo v integračních snahách školy." 

4. V čem vidíte negativa integrace? 

„Z hlediska pedagogů to je ve vyčerpávající práci, která není dostatečně finančně 
°ceněna. 

Z hlediska dětí ne vždy dostatečnou návaznost pro další vzdělávání a výchovu na 
základních školách." 

5. Jaké kvality upřednostňujete u předškolních pedagogů? 

„Osobnostní kvality a kvalitní vzdělání v oblasti předškolního a speciálního 
školství, nejlépe vysokoškolského, které však musí být schopen pedagog při své 
Práci tvořivě modifikovat." 

6. Co Vás nejvíce limituje ve vztahu k integraci? 

„Mne osobně, neskutečné množství přebujelé administrativní agendy při vedení 
školy, která mne limituje v prohlubování vlastní pedagogické práce." 
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4.3.3 Rozhovor se školní logopedkou 
Postoj a zkušenosti školní logopedky, která stála u zrodu mateřské školy 

s integrací 

1. Jaký je Váš postoj k integraci dětí se zdravotním postižením v mateřských školách 
na základě zkušeností, které máte s integrací? 

„Jsem jednoznačně pro integraci. V době, kdy jsem začínala svoji pedagogickou 
práci, integrace nebyla vůbec možná. První integrované dítě jsem zažila až v této 
školce, to je asi před patnácti lety a i maminka vlastně byla velice odvážná. 

Poprvé jsem se dozvěděla, že taková možnost je ze semináře o dětech 
s mentálním postižením, které se konalo na Slovensku a tam nás seznámili se třemi 
dětmi, které integrovali v běžném zařízení s asistentem. 

Měla jsem možnost zde na této MŠ společně s ředitelkou (stále touž 
i v současnosti, pozn. aut.) začít něco, po čem jsem toužila, co se ve školství vůbec 
nedělalo. Mohla jsem s dětmi jako logopedka pracovat podle potřeb dětí, děti jsem 
mohla vidět v nejrůznějších pozicích (oblékali jsme se společně, jedli jsme společně, 
na písku jsme byli společně,...) Moje zkušenosti se opíraly o mou osobní praxi, tj. ze 
zvláštní mateřské školy i z klinické logopedie. 

Ukázalo se, že bez spolupráce s psychologem je integrace obtížná (téměř 
nemožná), proto začala do MŠ docházet psycholožka a spolupráce byla výborná. 

Na počátku mé prointegrační praxe jsem se setkala s chlapcem z běžné třídy, 
který ke mně docházel do speciální třídy na logopedii. Jeho obavy z kontaktu 
s odlišnými dětmi, které jsem u něj vypozorovala, pramenily z obav rodičů, aby se 
..nenakazil". Tento případ mi otevřel oči tak, že jsem začala rozumět „obavám" 
zdravých dětí z kontaktu s handicapovanými dětmi. Tyto obavy pramenily 
samozřejmě z neinformovanosti rodičů „zdravých" dětí tímto svým postojem zatížily 
své dítě. 

Společnými akcemi (táboráky apod.) konané pro celé společenství MŠ, se 
Postupně podařilo prolomit poznání rodičů „zdravých" dětí, že kontakt mezi dětmi 
s nějakou odlišností není vůbec žádný problém, spíše naopak. A hlavně si 
uvědomili, že co postihne jednu rodinu, může postihnou kohokoli jiného rodiče. Když 
tohle zažijí, jsou pak vstřícní k čemukoliv." 

2. Myslíte si, že lze integrovat všechny děti? 
„Domnívám se, že budou-li dostatečně připraveni „dospěláci", nemůže nastat 

situace, že by to nebylo možné. Půjde-li za dětmi speciální péče přímo do MŠ 
a budou-li dospělí, kteří budou schopní se dětem věnovat, jistě problém nenastane. 
Také je problém v nedostatku personálu. Myslím si, že na takovouto školku by měli 
být dva logopedi, jeden psycholog. To by bylo ideální. Potom jsou tu další lidé, kteří 
si vzdělání doplňují a jsou schopni poskytovat speciální péči." 

3. Myslíte si, že lze skloubit dohromady ve speciální třídě děti s poruchami chování 
a děti vyžadující klidné prostředí? 

„Děti hyperaktivní, agresivní jsou všeobecným problémem pro vychovatele a i pro 
°statní děti. A to je zase problém v dostatku personálu. A pak je tu ještě jedna věc, 
kterou jsem už nezažila, ale postřehla až s nástupem civilní vojenské služby. Když 
do prostředí MŠ vstoupí muž, je to velká pomoc. Řekla bych, že muž se k těmto 
Problémům umí postavit jinak a situace se jeví obdobně jako v úplné rodině. Pokud je 
Matka na výchovu sama, je to mnohem obtížnější. 
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Integraci je možno řešit i úpravou prostředí, tj. dostatek místností, kam by byla 
možnost s dítětem v případě potřeby odejít za asistence. Je potřeba promyslet, které 
dítě asistenta potřebuje. 

Také je důležitá otázka adaptace. Pokud si dítě zvykne nejdříve na menší 
skupinku, může potom přejít dál do větší třídy." 

4. Domníváte se, že speciální vzdělání je důležité pro práci s dětmi s postižením? 
„Je důležité, je potřeba. Stejně tak je důležitá i lidská stránka toho každého 

člověka.Integrace se neobejde bez ochoty, velké trpělivosti, obětavosti, někdy 
i sebezapření. 

Myslím si, že ideální by bylo, aby učitelka byla nejdříve předškolním 
pedagogem, potom prošla vlastním mateřstvím a prohloubila své vzdělání na půdě 
Speciální pedagogiky." 

5. Chápete jako integraci i pobyt děti ve speciální třídě běžné mateřské školy? 
"Zde je otázka, jaké se sejdou děti ve skupině a jak dalece je to potřebné pro 

ty děti. Někdy je dobře, když některé dět i mají svoji malou skup inku, to neznamená, 
že jsou izolovaní, ale při tom mají možnost kontaktu s ostatními dětmi. Tady to 
vlastně probíhá. Ředitelka vždycky promyslí společně s námi, které děti by 
Potřebovalo malé oddělení. Ideální je, když dítě s postižením může být úplně mezi 
těmi ostatními, ale tam je potřeba personál. Bude-li dost personálu a dítě by mělo 
asistenta, který může být s dítětem." 

6. Domníváte se, že každé dítě by bylo schopné být ve větším kolektivu dětí? 
"Podle mého názoru, ani „normální" dítě by nemělo mít větší třídu. Zase by to 

mělo být asi tak, jako to probíhá v normální rodině. Lze těžko stanovit jaký počet, ale 
'deální je, když je v rodině víc dětí. 

Při vysokých poč tech dětí (co j s e m zažila dř íve i tř icet, což j e absolutně 
••nenormální"), se i děti tzv. „normální" musí projevovat pod určitým psychickým 
tlakem. Ze své praxe vidím ideální počet dvanáct dětí a tam je zařazení dítěte 
s integrací bez problémů. Ale i pro některé dítě může být dvanáct dětí nadprahová 
Náležitost a potřebovalo by menší skupinu. Když je v takové skupince takové živější 
dítě i jediný může často nabourávat činnosti." 

7. V čem vidíte pozitiva a v čem negativa integrace v MŠ? 
Pozitiva 
"Pro toho jedince, který je integrovaný rozhodně kontakt s kamarády, vrstevníky, 
Možnost s nimi si hrát, komunikovat, vidět je, zkusit je napodobovat. Pro ty, co jsou 
sním, vlastně platí totéž. Vidí, že někdo potřebuje takovou péči napodobují 
dospělého jak se k tomu integrovanému dítěti chová, jak mu pomáhá, jak si s ním 
povídá, jak se vyjadřuje a pro ty ostatní děti je to vzor. Je to plus jak pro to 
ir|tegrované dítě, tak pro ty, co se toho účastní." 

Negativa 
"Problém může nastat ve skupině, která nebyla tak ideální, kde třeba i rodiče 
Přicházeli s tím, že jejich dítě napodobuje věci, které tam vidí. Kdy si rodiče nepřáli, 
% jejich dítě žilo ve třídě společně s dítětem s postižením. Vždycky to byl však 
Problém, že z nějakých důvodů nebylo možné vytvořit prostředí takové, aby 
Nepůsobilo záporně. Pokud je tam nějaký „narušitel" setrvale, je to obtížné pro učitele 
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i pro děti. Při dobré vůli je potřeba semknutí nejenom personálu, ale i rodičů. Jako si 
v rodině vzájemně pomáhají, tak i ve školce to brát tak, jak všichni bychom pomohli. 
Někdy to hledání je složité. Někdy je to lékařská záležitost, někdy jsou to věci 
výchovné." 

<V. Které obavy rodiče nejčastěji formulují? 
„Domnívám se, že mateřská škola se stále ještě vnímá jako období, které ještě 

není to rozhodující a pak ten strach jak uspějí při nástupu do základní školy. Děti 
s jakýmkoli typem postižení je potřeba podchytit velice brzy, čím dříve budou 
diagnostikované a čím dříve za nim i přijde odborná péče, to je to nejdůležitější. 
Přestože je předškolní období jedním z nejdůležitějších, stále je mateřská škola 
chápána, že si jenom hrají. Ale rodič má pocit, že nejdůležitější je období základní 
školy. Moment vzdělání se bere jako základ. Také medializace v televizi poukazuje 
na úspěšné plody integrace v základní škole. Ale děti, které mají nějaké problémy ty 
to potřebují dávno dřív a mateřská škola je to nejdůležitější. Od tří do pěti let je 
důležitá mateřská škola. Do tří let je důležitá rodina, ale speciální péče by tam být 
okamžitě měla přijít co nejdřív. Čím dřívější diagnostika, tím nejranější péče a ta je 
velmi důležitá. 

Domnívám se, že to je zásluha této školky, že předškolní výchova musí být na 
úrovni. To jsou základy pro život a co si prožijí tady v té školce, to budou mít 
navždycky. To je to nejdůležitější, co si mohou odnést." 

9. Jak jste hovořila o důležitosti včasné diagnostiky, v praxi bohužel děti nastupují bez 
diagnostiky a řeší se to v průběhu roku. 

„To si myslím, že je také problém. Dříve, když jsem pracovala ve zvláštní 
mateřské škole, tak dítě, aby mohlo být přijato, přinášelo si sebou doporučení od 
'ókařů (pediatra, neurologa, psychiatra). Ale personál neměl možnost nahlédnout do 
těchto zpráv. Domnívám se, že by učitelé měli být s danou situací obeznámeni, měla 
by fungovat vzájemná důvěra." 

10. Podle statistických údajů je klesající tendence individuálně integrovaných dětí 
s postižením v mateřských školách. V čem si myslíte, že je příčina? 

Abych řekla pravdu, to mě upřímně velice překvapuje. Předpokládala bych, že 
ir|tegrace má stoupající tendence. Tady ta školka, měla ze začátku řadu problémů 
s integrací, což mnohé byly v průběhu doby vyřešeny. Předpokládala bych, že už to 
nVní, po 15 letech, bude samozřejmostí. 

U. Jestliže byste měl (a) pravomoc učinit systémové změny v péči o děti s postižením, 
které by to byly? 
Můj náhled, když by bylo všechno úplně ideální, tak aby dítě přijali do školky 

nebo školy tam, kde to dítě bydlí a aby do toho zařízení šla za dítětem speciální péče 
(speciálně pedagogická i psychologická, popř. i rehabilitace). 
Rodiče musí s dítětem absolvovat řadu vyšetření, ale pokud by v rámci školky mělo 
d|tě svoji paní učitelku, svoji pani logopedku a svoji pani psycholožku, bylo by to 
něco jiného. 
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4.3.4 Postoje pedagogů 

Předpokladem pro práci v této mateřské škole je zejména sdílení společné 
filozofie školy a určité společné vnímání životních hodnot. Jelikož většina učitelů má 
dlouhodobější zkušenosti s integrací a škola předpokládá pozitivní přístup k dětem 
s postižením, autorku zajímaly spíše návrhy na zlepšení procesu integrace. 

Z rozhovorů s učiteli vyplynuly tyto návrhy na zlepšení procesu integrace 
v obecné rovině: 
- diagnostické pobyty dětí v mateřských školách před zahájením docházky, aby 
všichni zúčastnění poznali, zda je integrace vhodná a únosná v širším kontextu 
- vyřešení problematické kombinace dětí s různými poruchami chování a dětmi 
potřebující klidnější prostředí 
- zajištění komplexnější péče o dítě s postižením i o jeho rodinu přítomností 
logopedické, psychologické a speciálně pedagogické péče v každém zařízení, kde 
probíhá integrace 
- intenzivnější spolupráce s poradenskými zařízeními 
- včasná diagnostika, nejlépe před nástupem dítěte do zařízení 
- možnost většího prostoru pro konzultace s kolegy 
- v případě potřeby více personálu 
- dostatek finančních prostředků na kvalitní asistenci a speciální pomůcky 
- snížení počtu dětí v běžných třídách 
- supervize 
- větší informovanost o výhodách i rizicích integrace 
- vypracovat základní dokumenty vymezující podmínky integrace 
- téma integrace a speciální pedagogiky více začlenit do programu vzdělávání na 
středních a vysokých školách 

Z rozhovoru s učitelkou ze speciálního oddělení, která zde pracuje pátým rokem, 
vyplynuly zajímavé myšlenky a názory na integraci. Myslí si, že v podstatě to, čemu 
se dnes říká integrace, je reakce na segregaci. Není to taková ta samozřejmá 
spontánní součinnost prostředí, ve které dítě vyrůstalo a rodiny, tam kde žije a bydlí, 
ale navazuje to na nesmyslnost, která fungovala potom. To, čemu dnes se říká 
integrace velmi často pozbývá smysluplnosti, protože to není samozřejmé, není to 
v přirozeném řádu. 

Učitelka si nedovede představit úspěšnou integraci, bez toho, že pedagog, skrz 
kterého se integrace děje, je maximálně odpovědný člověk a že je pravdivý a 
věrohodný. Pokud není, tak je to pouze hra na integraci a nemá smysl. 

Domnívá se, že se obecně nejlépe daří integrace dětí s tělesným postižením, a 
všech stupních škol s tím všichni zúčastnění mají nejméně problémů. Jakmile tam 
ale nějakou roli hraje psychika nebo poruchy osobnosti, poruchy chování, tak je to 
Problém. Speciálně pedagogická podpora je velmi složitá, jelikož se pozdě navazuje 
Propojení rodiny s následnou péčí s poradenskými zařízeními. Nesnadno se tyto 
Problémy diagnostikují a je otázka, zda se vůbec dají diagnostikovat. A z toho vplývá 
všechno další. Jakým způsobem se dá vypracovávat IVP, pokud tam není primárně 
jasně diagnostikovaný problém. Jak se má spolupracovat s rodiči a s následnou péčí, 
když se vlastně neproslovilo nebo neartikulovalo, o co jde. 

Jako velmi odpovědný přístup této učitelce přijde způsob některých speciálních 
škol, které v předcházejícím školním roce přijmou děti na diagnostický pobyt. Na 
Skladě toho, jak všichni pedagogové a zúčastnění v té škole dítě poznají, teprve 
r°2hodnou, jestli ho mohou i v kontextu dětí, které se hlásí pro ten následující rok, 
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přijmout. To je problém, na který neustále narážíme. Domnívá se, že tak by to mělo 
být i při integraci. Pokud je v té třídě taková nálada a takové složení dětí, kde velmi 
pravděpodobně bude docházet i k nevyhroceným konfliktům, které budou klást 
obrovské nároky na pedagogy, na atmosféru třídy a na to dítě, tak si myslí, že se 
integrovat nemá. Je přesvědčená, že při integraci by nemělo jít pouze o ochotu, ale 
primárně o obrovskou zodpovědnost. Nejde o to být sám před sebou dobrý nebo 
před okolím. Ochota je málo, protože tu je opravdu velké nebezpečí, že to člověku 
přeroste přes hlavu. 

4.3.5 Vlastní pohled autorky 

Autorka byla přijata do speciálního oddělení této mateřské školy v polovině 
školního roku 2000/01, tzn. před pěti lety. Situace byla velmi obtížná, jelikož obě 
učitelky z tohoto oddělení souběžně odešly, jedna z důvodu odchodu na mateřskou 
dovolenou, druhá ze zdravotních důvodů. Jako velký nedostatek autorka vnímala 
svoji nedostatečnost ve speciálně pedagogickém vzdělání, ale velkou podporu jí 
Poskytovala ředitelka školy a školní logopedka, také rodiče a jejich děti, kteří změnu 
učitelky přijali bez problémů. Přestože měla autorka již dostatečnou praxi jako 
učitelka mateřské školy, tady začínala úplně od začátku a práci s dětmi s postižením 
brala jako velkou výzvu. Složení třídy bylo pestré a pro seznámení s problematikou 
jednotlivých dětí poměrně náročné (dítě s Downovým syndromem, s dětským 
autismem, s Aspergerovým syndromem, s nerovnoměrným vývojem osobnosti, 
s ADHD a nedoslýchavostí). Autorka se snažila co nejvíce naslouchat rodičům a tím 
více proniknout do problematiky rodiny a dítěte. Jednotlivé problémy často řešila 
intuitivně. Je vděčná rodičům za poskytnutou důvěru a za mnohé přátelské vztahy, 
které trvají dodnes. 

Někdy bylo velmi náročné skloubit potřeby jednotlivých dětí. Byly dny, kdy děti 
reagovaly na počasí, na situaci v rodině, jak se zrovna ten den vyspaly a každý den 
byl nevyzpytatelný. Ukázalo se, že často největší problémy byly s dětmi s poruchou 
chování, s agresivitou, které na sebe upoutávaly pozornost na úkor dětí potřebující 
klidnější prostředí a individuální přístup. Skloubit tyto dva „odlišné" světy je složitou 
záležitostí a možná by byla řešitelná větším počtem dospělých lidí. 

Všechny tyto problémy přemohly však radostné okamžiky, někdy nepatrné 
Pokroky dětí a někdy třeba „jen" úsměv maminky, která měla možnost si chvilku 
odpočinout od náročné péče o svétxfdítě. 

Z tříletých zkušeností, a po odchodu na mateřskou dovolenou z následného 
dvouletého pozorování, autorka vnímá proces integrace, přes všechna úskalí se 
kterými se každý musí potýkat, v této mateřské škole jako smysluplný. Je však 
5aPotřebí skloubit mnoho faktorů. Prvořadým faktorem autorka vnímá klima celé 
školy, v němž se skrývá porozumění si s rodiči, kolegy a dalšími zúčastněnými 
v integračním procesu. Pokud v mateřské škole panuje pohoda, vzájemné 
Porozumění a důvěra, je radost v takovém prostředí pracovat a sdílet radosti 
i starosti. 
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4.4. Integrační cesty dvou dětí 

4.4.1 Integrační cesta Jardíka 
Popis integrační cesty Jardíka je opřen o výzkumné metody studia dokumentů 

(příloha 6.11), pozorování a rozhovoru. Studium dokumentů učitelky speciálního 
oddělení a odborných vyšetření autorka použila pro seznámení s dítětem. Autorka 
byla učitelkou tohoto chlapce půl roku ve speciální třídě běžné mateřské školy, při 
této práci používala převážně metodu pozorování a rozhovoru s rodiči, bývalými 
učitelkami, ředitelkou a školní logopedkou. Poté autorka rok pozorovala chlapcův 
integrační proces v běžné třídě mateřské školy a následně sledovala průběh 
integrace v běžné základní škole. Několikaleté pozorování bylo průběžně doplňováno 
rozhovory s rodiči. 

1) Základní údaje 
Jarda, chlapec, věk 12 let 
Chlapec s Downovým syndromem (dále DS) v současné době integrovaný ve třetí 

třídě běžné základní školy. 

2) Anamnéza 
a) rodinná anamnéza 

rodiče: s VŠ vzděláním, matka - demograf, otec - programátor 
sourozenci: dva bratři - 28 a 25 let 
úplná rodina 

b) osobní anamnéza dítěte 
Anamnéza vychází z odborného vyšetření, které bylo provedeno před 

nástupem do MŠ, z rozhovorů s rodiči, učitelkami a individuálních vzdělávacích plánů 
(dále IVP). 
Psychomotorický vývoj: opožděný 
fteč: porozumění řeči velmi dobré, přiměřené věku 
Komunikace: komunikuje více neverbálně, řekne ojedinělá slova 

3) Docházka do zařízení: Rehabilitační stacionář, Praha 6 (1996-1998) 
SMŠ, Praha 8 (1998-1999) 
MŠ, Praha 6: speciální třída (1999-2001) 

běžná třída (2002-2003) 
MŠ + ZŠ v USA -roční pracovní pobyt rodičů (2002-2003) 
ZŠ, Praha 6 (od září 2003) 

4) Vývoj v MŠ 
a) speciální třída 

Jardík přišel do MŠ v září 1999. Adaptace probíhala dlouho, byl nejistý, 
Plačtivý, málo komunikativní. Měl tendence k útěkům. Odmítal společné aktivity, 
schovával se, s ostatními dětmi nespolupracoval. Nejvíce mu vyhovovala individuální 
P^ce, jelikož byl zvyklý na pozornost jedné dospělé osoby. 

Individuální práce byla zaměřena hlavně na podporu verbální komunikace ve 
spolupráci se školní logopedkou. Každý rok třídní učitelky vypracovávaly individuální 
P'ány, které byly konzultovány s rodiči. 
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Jeho oblíbenými činnostmi byla práce s knihami, hra na rytmické nástroje, 
relaxace, výtvarné činnosti, stavby, venku - jízda na speciálním kole, hry s míčem, 
hra na honěnou, stavby z písku. Nerad chodil na procházky. 

Stav na konci docházky ve speciálním oddělení. 
Problémy s útěky a jeho opozice postupně vymizely. Byla možná domluva 

pravidel a jejich dodržování. Zlepšila se i spolupráce, komunikace a zapojování do 
společných aktivit, přesto raději spolupracoval s jedním dospělým. 

Pokud se Jardík nechtěl zapojit do činností skupiny, byl mu ponechán prostor 
pro pozorování a byl citlivě podporován při náznacích aktivity a spolupráce. Mezi 
dětmi byl oblíbený. Jardík neměl problémy v navazování kontaktu se známými lidmi 
i adaptace na nové učitelky proběhla bez problémů. V oblasti komunikace byla 
nonverbální komunikace na vysoké úrovni, verbální byla omezena na jedno a dvou 
slovné věty, byl schopen zopakovat i 3-4 slabičné slovo. Jardík je silnou osobností a 
mnohé úkoly řešil zcela originálně (hlavně výtvarné a tvořivé činnosti). 

Vzhledem k aktivnímu zapojení matky v Klubu rodičů a přátel dětí 
s Downovým syndromem, učitelky navázaly spolupráci s tímto klubem, využívaly 
nabídky odborných seminářů a byly seznamovány s dalšími materiály týkající se 
Problematiky DS. S matkou byla řešena domácí ranní individuální práce s Jardíkem, 
která trvala 30-45 minut. Jardík chodil do MŠ unavený a neměl čas si ráno pohrát. 
Matka zvážila změnu režimu. 

b) běžná třída 
V běžné třídě byl Jardík v péči dvou učitelek, které využívaly při práci prvků 

tvořivé dramatiky. Speciální péče byla poskytována hlavně třídní učitelkou - speciální 
Pedagožkou a školní logopedkou. 

Jardík neměl adaptační problémy, vzhledem ktomu, že prostředí mateřské 
školy dobře znal, brzy navázal kamarádské vztahy s vrstevníky. Zapojoval se bez 
větších problémů do většiny činností společně s ostatními dětmi. Na konci školního 
r°ku absolvoval školu v přírodě. 

Jelikož souběžná pracovní doba dvou učitelek byla až na hlavní činnosti a 
vzhledem k vysokému počtu dětí (24), nebyl dostatečný prostor pro individuální práci. 
Individuální péče byla převážně zajišťována školní logopedkou. 

Začlenění Jardíka do běžné třídy mělo pozitivní přínos pro něj hlavně v oblasti 
s°cializace. 

c) názor školní logopedky 
Školní logopedka se seznámila s Jardíkem ještě před vstupem do mateřské 

školy. Byla se podívat na Jardíka v rehabilitačním stacionáři, zda-li by bylo možné ho 
umístit v mateřské škole. Byl schovaný pod stolem. Přesunuli se do izolační 
Místnosti, kde pak zůstal s logopedkou sám. Jardík se zklidnil, začal si hrát 
s hračkami, které tam byly a logopedka zjistila, že je sociálně vyrovnán tak, že 
nebude pravděpodobně problém při jeho začlenění. Proto je důležité, aby odborník 
Přicházel za dítětem do prostředí, které zná, a ne, aby dítě chodilo do neznámého 
Prostředí, kde se bude chovat nepřirozeně. 
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5) Vývoj v ZŠ 
Informace byly získány na základě rozhovoru s otcem a s učitelkou ZŠ. 

První a druhou třídu zvládl bez problémů. Podle učitelky zpočátku neměl 
dostatek času na postupnou adaptaci, asi to bylo pro něj náročné. V současné době 
chodí i do družiny. Od 1. třídy má stejnou asistentku, která se věnuje dvěma dětem. 

Jarda překonal očekávání učitelky, hlavně v oblasti psaní, kde se naučil psát 
psacím písmem. Přestože překonává očekávání, je nutný individuální vzdělávací 
plán, který je vypracováván vždy na půl roku ve spolupráci s rodiči a SPC Vertikálou. 

Současný stav 
V současné době Jarda umí číst a psát, u delších slov neumí dobře provést 

analýzu resp. syntézu. Opis má téměř bezchybný a krasopis je srovnatelný 
se spolužáky. V matematice počítá do 1000, počítá s přechodem přes deset, 
násobilku se ještě nenaučil zpaměti, ale rozumí, co to je a rychle a téměř bezchybně 
počítá malou násobilku pomocí Pythagorovy tabulky. 

Ve třetí třídě přibývají větší nároky a předpokládá se, že Jarda nebude vše 
zvládat. Např. v současnosti mu dělají větší problémy vyjmenovaná slova, základní 
tvary zvládá. V matematice je na stejné úrovni jako ostatní spolužáci ve třídě. Jarda 
úkoly plní za podpory asistentky, pokud u něj asistentka není, má tendence věnovat 
se jiné činnosti. Konkrétní problémy v jednotlivých předmětech pomáhá řešit 
individuální plán. Největší problémy má s výslovností a řečí. Má dobré vychování, 
učitelka nemá obavy s ním chodit na školní akce. 

6) Rozhovor s rodiči 
Otec dal přednost písemné formě proti ústní (navržený rozhovor), zřejmě 

Proto, aby si mohl důkladněji promyslet odpovědi. Tyto odpovědi jsou doplněny 
0 informace z náhodně vedených rozhovorů. 

1- Ve kterých fázích vývoje Jarclíka od narození do současnosti jste měli pocit, že Vám bylo 
Pomoženo (někým, institucí) a kdy jste měli pocit, že jste byli opuštěni. 

„Pomoc rodiny, která Jardu přijala naprosto normálně a s radostí. Jarda byl 
klidné, roztomilé miminko, základní diagnóza na něm nebyla patrná, a tak jsme ji 
nikomu nesdělovali (pokud to nebylo nutné, např. při lékařských vyšetřeních). 
Mastně teď již ani nevíme, kdo z rodinných příslušníků se o Jardově diagnóze 
dozvěděl a kdy. Pomoc přišla postupně od řady lidí, kteří o Jardu pečovali. První 
Pomocí byl kontakt na výborného pediatra, který zabezpečoval nezbytná odborná 
vyšetření. Především v lékařském prostředí jsme spíš nacházeli určitý nezájem a 
konzervativní přístup, a tak kontakt na lékaře, který měl velké zkušenosti, nás hodně 
Podpořil. Tento lékař pak doporučoval Jardu k lékařům nejen s odbornou kvalitou, ale 
hlavně pro nás, s otevřeným srdcem. Někteří lékaři, v jejich dobré víře, se nám spíše 
snažili vysvětlovat, že stejně naše péče a snaha nemá cenu. A tento jejich postoj 
neby| ojedinělý - například v minulém roce byl pořádán seminář Sexualita lidí 
s mentálním postižením a náš přední gynekolog, sexuolog neváhal použít již řadu let 
Překonané hodnocení mentální úrovně na základě IQ a dělit lidi na imbecily apod." 

Co si sami představujete pod pojmem integrace a jakým způsobem probíhala u Jardíka 
v Mateřské škole a jak probíhá v základní škole? 

„Integrace je společné vzdělávání všech dětí. Myslíme, že není dobré 
SeParovat děti podle jejich sociálního, rasového a učícího potenciálu. Jarda 
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navštěvoval tři předškolní zařízení. První zaměřené na pomoc a péči o děti s těžším 
zdravotním postižením (DAR, Praha 6). Toto zařízení funguje jako speciální 
a s maximální snahou zaměřenou na rehabilitaci dětí a pomoc rodině. Jarda zde 
získal v necelých třech letech první osamostatněni od rodinné péče a nadstandardní 
rehabilitaci (hipoterapie, bazén). Druhé předškolní zařízení (MŠ v Kobylisích, na 
druhém konci Prahy) navštěvoval Jarda s ohledem k specializaci na děti s DS, zde 
byl Jarda již cíleně veden ke skupinovým aktivitám i individuální činnosti. Třetím 
předškolním zařízením byla fakultní mateřská školka integrující všechny děti (MŠ 
Arabská, Praha 6). Zde byl Jarda zařazen nejprve dva roky do třídy se speciální péčí 
a třetí rok pak do skupinky dětí připravujících se na přestup do základní školy. Teď 
s odstupem času již víme, jak důležitý byl výběr optimálního předškolního zařízení 
a to samozřejmě úměrně k věku, schopnostem a možnostem jak dítěte, tak rodiny. 
Zařazení do speciální MŠ bylo výborné, ale pro budoucího školáka byl velmi důležitý 
kontakt sjeho budoucími spolužáky, kteří se k Jardovi hned na začátku školní 
docházky hlásili. Neméně důležitý byl i kontakt s rodiči Jardových spolužáků, kteří 
nás brali naprosto samozřejmě a nemuseli jsme první den školy nic vysvětlovat. 
Mnozí již Jardu znali a dokonce se i našli takoví rodiče, kteří když zjistili, do které 
školy Jarda půjde změnili své původní rozhodnutí a přihlásili své dítě do stejné školy. 
Asi od věku tří let jsme začali s Jardou pravidelně denně pracovat, každý den před 
školkou pracoval cca 30-40 minut u stolu (podle metodického vedení holandské 
'ektorky Netty Engels a dalších rad terapeutů, logopedů apod. - především 
2 Prostředí občanského sdružení Klubu rodičů a přátel dětí s DS)." 

3- Co Vás vedlo k rozhodnutí integrovat Jardíka do běžné mateřské školy a následně do 
běžné základní školy? 

„Jarda je plnohodnotný člen rodiny a měl by se naučit žít ve svém bytě a jeho 
okolí. Lidé kolem Jardy by měli umět žít s ním, rozumět jeho potřebám a problémům. 
S°učasné poznání upřednostňuje integraci u dětí s DS proto jsem se rozhodli 
0 integraci Jardy v MŠ." 

4- Jakým způsobem jste získávali informace o daných školách, kam jste Jardíka zapsali? 
„Informace o předškolních zařízení jsme získávali postupně a spíš náhodným 

Sekáním. Např. když jsem pracovně jednal v MŠ Sluníčko (SMŠ při motolské 
nemocnici, poz. aut.), doporučila mě pí ředitelka na ředitelku Mgr. Starou, která se 
sPecializuje na děti s DS. Při tomto zařízení právě v roce 1996 začalo vznikat 
°bčanské sdružení se zaměřením na pomoc rodinám s dětmi s DS, prostřednictvím 
sdružení a jeho aktivit jsme postupně získali celkem dobrý přehled o situaci. 

Výběr školy byl podmíněn naší angažovaností a vzděláním, kdy již jsme věděli 
Co hledáme a co náš Jarda potřebuje." 

• tyto školy první, které jste oslovili? 
„Vzhledem k tomu že máme nedaleko domova ZS, kam chodili naši dva 

s^rší synové, předpokládali jsme, že umístíme Jardu do školy v místě bydliště. 
Jekali jsme se vstřícným vedením školy, našla se paní učitelka ochotná Jardu vzít 
1 Prvňáčky Začala navštěvovat kurzy pořádané klubem rodičů DS a zdálo se, že 
f . v še na dobré cestě Zcela nečekaně nás povolali do školy a seznámili s hotovou 
, cí. a sice že si paní učitelka vše rozmyslela, a tak nám vedení školy oznámilo, že 
7 n a integrovat nemohou neboť pro Jardu nemají učitele. Náš první záměr umístit 
, / d u do školy v blízkosti našeho domova se tedy nezdařil. Začali jsme hledat 

širším okolí Moc nám při hledání pomohla paní psycholožka z Daru (rehabilitační 
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stacionář, pozn. aut.) tím, že domluvila integraci v ZŠ na Červeném vrchu, sice 
poněkud vzdálené škole. Věděli jsme, že musíme být spokojeni a nemáme možnost 
si vybírat. Je hodně rodin, které své děti umísťují např. do jazykových škol a denně 
dovážejí své děti do vzdálených škol. Každodenní dojíždění přestavuje spoustu 
negativ a výsledek samotného vzdělání je mnohdy neefektivní." 

6. Co si slibujete od pobytu Jardíka mezi „zdravými" dětmi? 
„Jarda teď chodí do třetí třídy více méně zvládá učivo třetí třídy, má hodně 

kamarádů a kamarádek, často je zván do rodin spolužáků na oslavy narozenin a na 
Jardovi narozeniny přijde skoro celá třída zase k nám, a ještě děti berou sebou 
i sourozence. Toto přirozené začlenění (nikým neorganizované, spontánní) je pro 
Jardu, ale i pro nás velmi důležité. Jarda je ctižádostivý kluk, rád je středem 
pozornosti, pokud má úspěch. Špatně se ale vyrovnává s neúspěchem. Pozitivní 
hodnocení od paní učitelky je pro něj nejlepším motorem k dalšímu snažení. Jarda 
má individuální vzdělávací plán, který se zatím příliš neliší od osnov jeho spolužáků. 
Dobře víme, že se rozdíly budou prohlubovat a u Jardy spíše budeme upevňovat 
nabyté znalosti. Osnovy základních škol jsou pořád plné množství informací 
a poněkud se ztrácí to nejdůležitější jádro. Dítě s dobře vyvinutými kognitivními 
funkcemi dokáže tento mnohdy informační chaos určitým způsobem třídit a vybírat to 
nepodstatnější. Vědomi si této skutečnosti považujeme za podstatné u Jardy zaměřit 
se na základní učivo a to upevňovat." 

7- V čem se Vaše očekávání plnila v MŠ a plní v ZŠ? V čem se Vaše očekávání neplnila 
v MŠ a neplní v ZŠ? 

„Co se týče našeho očekávání od školky a školy jsme velmi spokojeni a těžko 
jsme si mohli přát něco víc. To, že Jardu nevzali do školy v místě bydliště (téměř za 
rohem našeho domu) má v konečném důsledku mnoho výhod. Škola, kam teď Jarda 
chodí je výborně organizovaná, kolektiv pedagogů je na vysoké pedagogické 
i morální úrovni aj. od prvních okamžiků přijali s naprostou samozřejmostí, vstřícně 
s tvůrčím přístupem. Denní dojíždění do školy učí Jardu jezdit veřejnou dopravou, 
kterou kombinujeme s jízdou na kole či pěší túrou. Rok před Jardovým nástupem do 
školy jsme strávili v Kalifornii v USA. Jarda tam navštěvoval běžnou americkou 
základní školu. Byl zařazen do běžné třídy, ale vzhledem k tomu že neuměl anglicky 
byl umístěn nejdříve do speciální třídy (v rámci základní školy). Abychom Jardovi 
Usnadnili přechod do této americké školy, docházel jsem s Jardou do třídy jako 
asistent/překladatel. Jarda v rámci svého individuálního vzdělávacího programu 
docházel do kolektivu mladších dětí, do Kindergarden (mateřské školky), která je 
Povinná pro děti od 5-ti let. Bylo to z toho důvodu, že mladší děti mají jednodušší 

teyk, a tak bylo jednodušší pro Jardu tady s dětmi začít komunikovat. 
^Kindergarden navštěvoval Jarda hodiny hudební výchovy, kreslení a tělesné 
výchovy. Záměrem jeho vzdělávacího plánu bylo co nejvíce, pokud to bude možné 
a Přínosné pro Jardu, zařadit ho do kolektivu běžné třidy. Plněni vzdělávacího 
Záměru bylo průběžně sledováno a operativně měněno dle potřeb. Klasifikace byla 
Prováděna vtrimestrech (třetina školního roku) tabulkou, kde bylo uvedeno asi 150 
kriterií znalostí z matematiky, angličtiny apod. Byly tam však uvedeny i aspekty 
Socializace či základní pohybové schopnosti, např. zda umí skákat přes švihalo 
(hodnoceno škálou 0 - 1 0 0 %), skákat na levé, pravé noze ..." 
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9. Spolupracovali jste při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu v MŠ i v ZŠ? 
„Neumím si představit tvorbu a přípravu individuálního vzdělávacího plánu bez 

rodičů. Vzdělávání v rodině pokládáme za velmi důležité, a proto jsme se vždy snažili 
být součástí tohoto týmu." 

10. S jakými odbornými pracovišti jste spolupracovali a nyní spolupracujete? 
„Odborných pracovišť je celá řada, jak v rámci občanského sdružení Klubu 

rodičů a přátel s Downovým syndromem, či mezinárodní organizace EDSA 
(Evropean Down Syndrome Association), tak dále institut Dr. R. Feuersteina 
Jerusalem, Psychiatrické centrum Praha (prof. Matějček), Paprsek (doc. PhDr. 
Šturma), DAR (PhDr. Janíková), MŠMT (Dr. M. Teplá), Pedagogická fakulta UK 
(doc. Černá), SPC Dítě Praha 8 (Mgr. Stará), FN Motol, nemocnice Na Homolce, atd. 
Pro vzdělávání našeho Jardy je důležitá spolupráce s holandskou rodinou Engels, 
která jezdí min. dvakrát ročně do ČR a předává nám svoje zkušenosti." 

H. S odstupem času, jak hodnotíte smysluplnost integrace Jardíka v MŠ? 
„Integrace Jardy, jak již bylo zmíněno, probíhala postupně, v různých 

zařízeních, vždy však směrem „vzhůru". Pravidelná docházka do širšího kolektivu 
MŠ, respektování učitelů, spolužáků apod. Každá odchylka od denních rituálů je pro 
Jardu velmi těžká, a tak postupné zvykání si na školní kolektiv bylo velmi důležité." 

12. Na základě toho, co jste dosud prožili, co byste navrhovali změnit v procesu integrace, 
aby se tím usnadnila situace rodičům, kteří přijdou po Vás? (V celém systému 
1 v konkrétních školách) 

„Proces integrace musí začít již od prvních okamžiků po porodu (ne-li) dříve 
nestresovat rodiče. Např. základ řečových dovedností je položen do prvního půl roku 
°d narození, stresovaní rodiče poskytují málo podnětů, vysoký ženský hlas plný 
barev a radostných úsměvů je to, co stimuluje dítě k napodobování a prvnímu hraní 
s mluvidly. Dítě s nedostatečně vyvinutými kognitivními schopnostmi hledící do 
smutné, monotónní tváře matky není stimulováno a nezřídka svalový tonus tomu jen 
napomůže. Obdobná situace nastupuje u batolete. 

V Kalifornii dítě s specifickými potřebami vzdělávání je od tří let zařazeno do 
Povinného předškolního vzdělávání. Myslím, že by dětí s Downovým syndromem 
měly mít vypracován podrobný program stimulující kognitivní funkce. Obor zdravotní 
Pedagogiky a psychologie by měl být zařazen mezi základní klasifikace zdravotních 
Pojišťoven, aby rodiče nemuseli složitě shánět odborníky v oboru zdravotní 
Pedagogiky a psychologie. Podpora a rozvoj kognitivních funkcí v raném dětství by 
Usnadnil vstup do předškolní výchovy a následně školního vzdělávání." 

7) Rozhovor s učitelkou základní školy 
Třídní učitelka má speciálněpedagogické vzdělání - psychopedie, v současné 

době si doplňuje vzdělání studiem učitelství 1. stupně a angličtiny. 
třídě má 25 dětí, z toho dvě integrované (chlapce s Downovým syndromem 

a dívku s tělesným postižením). Zkušenosti s prací s dětmi s postižením má již ze 
Zvláštní školy, kde učila. S integrací v běžné škole je to první zkušenost. 

Co si vybavíte pod pojmem integrace ? 
„Začlenění dítěte s nějakým problémem do skupiny zdravých dětí" 
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2. V čem vidíte pozitiva a v čem negativa integrace v základní škole? 
„Pozitiva vidím pro zdravé děti, že se učí poznávat, že existuje ještě někdo jiný 

než ony, že nechápou zdraví úplně automaticky. Dokážou hodně pomoci, od první 
třídy konkrétně Jardu brali ze začátku jako takového „plyšáka", „mazlíka", protože on 
je velmi povahově vstřícný. Děti ho mají moc rády, až někdy mu trpí víc, než by trpěly 
jinému kamarádovi. Postupně si našly vyrovnané vztahy. Děti mají k němu hezký 
vztah, on k nim také. Uvědomují si jeho handicap. Když děláme nějaké skupiny, tak 
pozoruji, že ne vždy si ho vyberou, ale když si ho vyberou, tak najdou nějaké řešení. 
Celkově si myslím, že nemají žádný problém. Možná má výhodu, že je kluk a pečují 
o něj hlavně děvčata. 

Určitě si myslím, že to, že je tady, tak pro mě zase naopak znamená, že 
dokázal to, co jsme si ani nemysleli, že dokáže. Například začal psát psacím 
Písmem, což nikdo nepředpokládal. Každé dítě s DS je jiné, nedá se dopředu 
naplánovat dlouhodobější plán. 

Potom jsme si říkali, že ze začátku neměl moc času na adaptaci, asi to bylo 
Pro něj náročné. Teď chodí do družiny, má asistentku." 

„Negativa vnímám spíše organizačního charakteru. Máme velký počet dětí, 
konkrétně já se integrovaným dětem nemohu tolik věnovat v tak velkém počtu dětí! 
Ve třídě jsou i další děti, které mají nějaké menší problémy. Problém tkví ve 
financích. 
Vyloženě negativa nevidím. Myslím si, že na prvním stupni to lze zvládnout. Otazník 
je druhý stupeň - velký počet hodin, odborné předměty. Zatím s tím nejsou moc 
zkušenosti. 

V době vyučování má Jarda asistentku, ale odpoledne pracuje jako vychovatelka 
v družině. Tam je Jarda už bez asistenta, což je nevyřešené, pokud by se něco 
stalo." 

3. Domníváte se, že cesta integrace je tou správnou cestou? 
„Myslím si, že ano, ale má to mnoho úskalí. Naprosto bez problémů je to u dětí 

tělesně postižených. Také se myslím, že u dětí se smyslovým postižením (např. se 
lakovým) by nemusel být problém. U mentálně postižených závisí na míře postižení 
a jsou děti, u kterých bych pochybovala, např. u těžších autistů." 

4. Jak jste se připravovala na integraci? 
„Jako speciální pedagog bych měla být připravena, dělala jsem i diplomovou práci 

n a téma psychopedie." 

5. Věděla jste, že Jardík byl již v integračním procesu v mateřské škole? Pokud ano, 
spojila jste se s mateřskou školou, ve které byl integrován váš žák? Uveďte prosím 
důvody. 
„To jsem věděla, ale nenapadlo mě to. Také tím, že rok před tím byl mimo 

školku. Možná by to bylo zajímavé." 

6. O integraci jste měla možnost rozhodnout sama, nebo jste byla pověřena vedením 
školy? 
„V podstatě to tak vyplynulo, protože do školy nastupovaly tři integrované děti. 

~skalí jsem v tom samozřejmě viděla, měla jsem z toho velké obavy. Další otázka je, 
tyž děti nastupují do první třídy, neznáte je vůbec a k tomu sem nastoupí dítě 

^stižené, je to v podstatě hra na neznámo. Pokud se sejdou děti s problémy, je to 
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náročné a musí se to dál zvažovat. Mě se naštěstí sešly dobré děti, které nemají 
žádné větší problémy." 

7. Jaké máte zkušenosti s asistentkou? 
„Dobré. Jarda má asistentku stejnou již od první třídy, což je velká výhoda. 

Rozumíme si, v podstatě mě plně zastupuje. Pokud tady není, pokud Jarda nemá 
podporu, má sklony nepracovat. Asistentka je tu pro obě děti, ale Jardovi se věnuje 
víc." 

8. Přešel Jartlík do základní školy s nějakými kamarády z mateřské školy? 
„Ano, kamarády měl." 

9. Byli rodiče „zdravých " dětí připraveni na integraci a jaká je zpětná vazba? 
„Rodiče připraveni nebyli, ale setkala jsem jen s kladnou reakcí. Předem připravit 

rodiče je problém, jelikož do posledního dne škola neví přesné složení třídy ani 
učitele." 

10. Domníváte se, že integrace v MŠ je usnadňujícím faktorem pro úspěšnou integraci 
i na základní škole? 

„To určitě." 

11. Spolupracujete s dalšími odborníky? Pokud ano, jakou formou tato spolupráce 
probíhá? 

„V současné době jedině s SPC Vertikála. Pomáhají nám vypracovávat 
individuální plán, poskytují různé pomůcky. Vloni tady byla psycholožka ze 
stacionáře, která Jardu znala z dříve a ta nám také trochu poradila, jak Jardu 
Podpořit psychicky, motivovat. 

Také se rozjíždí spolupráce s Rytmem, odkud sem dochází paní, která by 
měla s Jardou procvičovat logopedii, ale bohužel to není přímo speciální pedagog -
logoped." 

12. Zamyslete se prosím nad hlavními nedostatky systému integrace dětí? 
„Konkrétně u Jardy nemáme psychologické vyšetření. Myslím si, že před vstupem 

do školy, když to dítě neznáme, by mělo mít pedagogicko-psychologické vyšetření. 
Člověk ze začátku hodně tápe." 

8) Vlastní pozorování autorky v základní škole 
Autorka pozorovala Jardíka v hodině českého jazyka. Učitelka střídala různé 

organizační formy práce (frontální, skupinové i individuální). Při individuální práci byl 
Jardík slovně podporován asistentkou, při skupinové práci byl podporován spolužáky 
a při frontální činnosti byl podporován učitelkou, která ho s předstihem připravovala 
na další úkol a blíže jej konkretizovala. 

Když se děti rozdělovaly do čtyřčlenných skupin, Jardíka si vybraly bez 
Problémů a při skupinové práci kooperativně spolupracovaly a Jardíka zapojovaly. 
Jardík po celou hodinu byl aktivní a měl očividnou radost z práce ve skupině. 
Největším úskalím u Jardíka autorka vnímá problém v řeči, kdy Jardíkovi není často 
dobře rozumět. 

Autorka využila opakování přídavných jmen a při skupinové práci zjišťovala 
Postoje vrstevníků k Jardíkovi. Všechny děti mají k němu pozitivní postoj, vyjadřovaly 
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se, že je milý, hodný, kamarádský, dobrodružný, apod. I z pozorování bylo vidět, že 
vzájemné vztahy jsou kamarádské a nekonfliktní. 

Z pozorování lze hodnotit začlenění Jardíka přínosně pro všechny zúčastněné 
strany. 

9) Postoj ředitelky základní školy 
Postoje ředitelky základní školy obecně k integraci jsou uvedeny dále (viz kap. 

4.4.2). K Jardovi se ředitelka vyjádřila velice kladně a jeho integraci v základní škole 
vnímá jako velice přínosnou a samozřejmou. Pro jeho další vzdělávání se domnívá, 
že je důležité postupně učitele připravovat na integraci a s Jardíkem je seznamovat. 
Zvlášť oceňuje jeho dar dávat najevo náklonnost, čímž si získává přízeň mnohých 
učitelů. 

10) Názor psychologa 
Psycholožka se domnívá, že speciálně děti s Downovým syndromem jsou 

velmi dobře integrovatelné v běžné škole. Jsou obecně velmi vstřícní povahově 
' k poznávání. Jardu osobně zná ještě z pobytu z rehabilitačního stacionáře 
a v současnosti na požádání pomáhá řešit ve škole případné problémy. 

11) Závěr 

Organizačním nedostatkem v procesu integrace u Jardíka autorka vnímá velký 
Počet dětí v běžných třídách (v mateřské i základní škole), kde třídní učitelka nemá 
dostatek prostoru pro individuální péči začleněného dítěte. Vzhledem k pracovní 
oestě rodičů do zahraničí nebyla možná dřívější spolupráce rodičů s učitelkou ZŠ a 
dřívějším seznámením s dítětem. Před nástupem dítěte do^ ZŠ nebyl prostor pro 
Pedagogicko-psychologické vyšetření, které by učitelce ZŠ usnadnilo počáteční 
orientaci v problému dítěte. 

Celkově integrační cesta u Jardíka probíhá velmi plynule a bez zjevných 
Problémů. Z názorů všech zúčastněných dospělých v integračním procesu vyplývá, 
že tato cesta je pro Jardíka i pro jeho okolí velice přínosná a smysluplná. Je to dílem 
°sobního nasazení a angažovaností všech zúčastněných a jejich vzájemné souhry, 
Především rodičů, učitelů, asistentů a dalších odborníků. Důležitá je i celková 
Vstřícná atmosféra školního zařízení, postoj ostatních rodičů a klima ve třídě. 
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4.4.2 Integrační cesta Ondry 

Autorka se s Ondrou setkala ve speciální třídě běžné mateřské školy, kde byla 
učitelkou tohoto chlapce dva a půl roku. Z vlastních zkušeností autorka pro účel této 
práce využila převážně metodu pozorování a rozhovoru s rodiči, bývalými učitelkami 
ředitelkou a školní logopedkou. Popis Ondrovy integrační cesty je dále opřen 
0 výzkumné metody: kazuistiky, studia dokumentů (příloha č.11), pozorování a 
rozhovoru. Poté autorka dva a půl roku sledovala chlapcův integrační proces v běžné 
základní škole, které bylo průběžně doplňováno rozhovory s matkou a babičkou 
Toto pozorování bylo doplněno rozhovorem s ředitelkou a učitelkou základní školy 
a krátkodobým pozorováním ve vyučovací hodině. 

1) Osobní údaje: 
- chlapec, 10 let 
- chlapec s dětským autismem, v současné době integrovaný ve třetí třídě 

běžné základní školy s asistentem 

2) Anamnéza 
a) Rodinná anamnéza 

- matka: 45 let, střední odborné vzdělání, kadeřnice, v současné době 
v domácnosti 

- otec: 51 let, středoškolské vzdělání, dispečer 
- sestra: 23 let, studující vyšší odbornou zdravotnickou školu 
- rodina úplná, žijí v rodinném domě s prarodiči 

h) Osobní anamnéza dítěte 
průběh těhotenství a porodu: od 2. měsíce udržovaná gravidita, hospitalizována po 
Ce 'é těhotenství, porod v termínu 
Psychomotorický vývoj: od počátku lehce opožděn - nesledoval, nesmál se 
1 motorický vývoj se zpožďoval, byl ale spíše hypertonický. Chůze v 16-18 měsících, 
r?habilitoval od 6. měsíce. 

opožděná od počátku, jednotlivá slova od 3 let, spojoval slova až od 4 let po 
Nástupu do speciální třídy MŠ 
pomoci: vážněji nestonal 
komunikace, představivost, sociální interakce - problémy se pojí s poruchami 
^utistického spektra 
P^blémy dítěte 

- od devíti měsíců matka pozorovala jiné reakce dítěte - nesledoval, nesmál se 
- v pěti letech diagnostikován na psychiatrii dětský autismus, zařazen do 

programu pro autistické děti 
- rozumové schopnosti v dolním pásmu lehké mentální retardace 

s nerovnoměrným vývojem mentálních schopností 
- neurologická diagnóza: disharmonický vývoj, opoždění řeči, autistické rysy, 

obtížné soustředění, dyslalie, na EEG výboje Cdx vPéči: psychiatrie, neurologie, psychologie, SPC 

Docházka do zařízení: Rehabilitační stacionář, Praha 6 
MŠ, Praha 6 - speciální třída (1999/2000-2002/03) 
ZŠ, Praha 6 (od 2003/04) 
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4) Vývoj v MŠ 
Čtyřletý Ondra přišel do mateřské školy v září 1999, kde byl zařazen do 

speciálního oddělení na základě diagnózy lehká-středně těžká mentální retardace. 
Na začátku docházky do MŠ pozorovány: 
a) sociální vztahy 
• s dospělou osobou: Byl ochoten posílat si auto s viditelnou radostí. O různé potřeby 
přímo nežádal, ale konstatoval je jakoby mimochodem („čůrat", „pití"). 
Na některé „zdůrazněné" pokyny reagoval nervozitou, u stupňovaného pokynu se 
vztekal, případně bouchal hlavou o zem. Na klidné požádání jasných konkrétních 
pokynů („dej mi ruku", „pojď se mnou", „sedni si na své místo", apod.) reagoval 
bezpečně a zcela klidně. Nereagoval na pochvalu, či pohlazení, na pokárání buď 
nereagoval vůbec nebo byl nervózní. Maminku ráno žádal, aby si k němu sedla, ale 
příliš si sní nehrál, neprojevoval svůj cit. 
- s vrstevníky: Občas si k někomu přisedl a řekl. „Ahoj, ahoj, ahoj", „Čau.", Utíkáš?", 
Houpeš se?" Z některých dětí měl strach a obavy. Velmi nervózní byl v přítomnosti 
hlučných a neklidných dětí. 
- obecně: Nebyl příliš iniciativní v navazování vztahů. Vyhýbal se očnímu kontaktu. 
Byl spíše plachý. 

b) Komunikace: 
Verbální: nevyjadřoval se plynule, opakoval jednotlivá slova, která slyšel a něčím ho 
Zaujala. Dokázal říci ano, či ne při otázce chtěl-li něco. Většinou slova opakoval bez 
souvislosti, někdy očekával nějakou odezvu. Při společných činnostech napodoboval 
to, co dělali ostatní děti (básničky s pohybem). Pokud byl s dospělým sám, na přímé 
vyzvání většinou neřekl žádnou básničku, či písničku. V přítomnosti maminky říkanky 
nebo písničky reprodukoval. 
Neverbální: Snažil se o nápodobu, napodobil jeden pohyb i výraz obličeje. 

c) Představivost, hra 
* v samostatné hře propadal v zoufalství (neklid, pobíhání, házení, křečovitý smích,..) 
Jako prostředek k uklidnění byl zvolen houpací kůň. 
d) Problémové chování 
- vztekal se, bouchal hlavou o zem, rozhazoval věci 
s matčiným souhlasem byla vytvořena struktura, díky které se postupně dařilo z části 
Problémové chování odstranit (hlavně házení věcmi). Orientoval se na fotografiích 
a obrázcích (konkrétní věci). 

V době, kdy Ondra nastoupil do MŠ, pracovala ve speciální třídě učitelka -
speciální pedagožka, která měla zkušenosti s autisty. Od počátku pozorovala 
známky autismu a hned v září provedla diagnostiku CARS (diagnostika specializující 
S e na autismus), v níž se potvrdilo podezření na autismus, který dle lékařských 
vVšetření nebyl diagnostikován. V říjnu byl Ondrovi vytvořen strukturovaný program 
^e fotografií (určité místo označovalo určitou činnost), maminka s t ím byla 
Oznámena. V listopadu 1999 učitelka vyřkla mamince podezření na autismus, 
Oznámila ji s problematikou autismu, ale maminka odmítala tuto diagnózu přijmout. 
Další odborná vyšetření maminka odkládala, kontakt s SPC odmítala. V únoru 2000 
Učitelka Ondru převedla na nový režim (barevné obrázky, volací karty, jasně 
°značené místo pro umístění piktogramu). 
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Po zhoršení problémového chování Ondry (vztekání, rozhazování věcí, křik) 
byl komplexně vyšetřen na klinické dětské neurologii, kde byl hospitalizován 14 dní. 
Zde byl potvrzen autismus, což bylo po 1,5 roce od prvního podezření učitelky, tzn. 
v 5,5 letech Ondry. Přesto matka diagnózu nepřijala a dále odmítala spolupráci 
sSPC. 

Zlomovým obdobím byl podzim 2002, kdy u Ondry došlo k velkému posunu 
v seberef lex i (začal chápa t , j a kou uděla l chybu) , ce lkově se zkl idni l a stá le častěj i 
opouště l své území. Z a č a l se spon tánně účastn i t spo lečných her, navazova l kontakty 
s ostatními dětmi, povídal si s nimi. V řeči došlo k výraznému zlepšení, rozuměl více 
obsahům i významům. Zlepšila se i samostatnost, oblékal se víceméně sám. 

5) V ý v o j v zák ladn í š k o l e 
základě spolupráce s SPC byl vytvořen IVP (viz. příloha č.12.4.), na jehož 

základě bylo Ondrovi znovu navráceno strukturování denního režimu pomocí 
piktogramů. Vizualizace byla používána dva roky. 

Současný stav: 
Při vyučování potřebuje pomoc asistentky, ale je schopen předstoupit před 

třídu a vyprávět. Zapojí se do aktivit s dětmi (např. tancuje na diskotéce). Na 
matematiku má IVP, kde je na úrovni 2. třídy. 

Čte příběhy a pomocí otázek se s pomocí orientuje v textu, popisuje obrázek i 
příběh s návodnými otázkami. Při psaní je třeba Ondrovi pomoci, ukázat, kam má 
psát, občas přidržet ruku. V matematice se orientuje v číselné řadě do 20, počítá 
s názorem s číselnou osou do 20 s přechodem přes desítku, i samostatně. S pomocí 
asistenty řeší jednoduché slovní úlohy. Probíraná témata se učí společně s ostatními 
dětmi z j e d n o d u š e n o u fo rmou , pomoc í ob rázků a názorných přík ladů. Při spo lečných 
hrách ne rozumí p rav id lům, kopíru je chování kamaráda . 

Přes počáteční velké problémy v první třídě, u Ondry je po všech stránkách 
znatelný pokrok. 

6) R o z h o v o r s uč i te lkou zák ladní ško ly 
Paní uč i te lka m á vys tudovanou pedagog i ckou faku l tu učitelství 1. s tupně, další 

speciálněpedagogické vzdělání nemá. Ve třídě je 27 dětí, včetně Ondry. 
Zkušenost s integrací po profesní stránce je pro učitelku první, má však vlastní 

zkušenost z pozice matky, jelikož se jí narodily obě děti s postižením. V současné 
době její mladší dcera s vážným zrakovým postižením je integrovaná v mateřské 
škole a za rok by ji ráda integrovala v základní škole, kde pracuje. 

1. Co si vybavíte pod pojmem integrace? 
„Pod pojmem integrace si představuji, to co prožívá Ondra, tzn. že je se 

..zdravými" dětmi v běžné třídě, kde může dělat s nimi, to co ostatní, samozřejmě, že 
některé věci s dopomocí a hlavně, že s ním ostatní děti komunikují." 

2. Setkala jste se s nějakými negativy integrace v základní škole? 
„Problém vidím v době, kdy chybí asistentka. Ondra potřebuje stálou podporu." 

3. Jak jste se připravovala na integraci? 
„S Ondrou jsem vůbec nevěděla do čeho jdu, dozvěděla jsem se to dva dny před 

Zahájením školního roku, jelikož maminka Ondry přišla pozdě a situaci řešila na 
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poslední chvíli. Chtěla ho původně dát do školy ke své sestře, ale tam byli nakonec 
ředitelem odmítnuti.Je dobré poznat dítě mnohem dřív a seznámit se zdravotním 
stavem a už vědět dopředu, co by mohl zvládnout, co zvládnou nemůže, co je nad 
jeho síly, aby člověk nechtěl něco, co je nereálné. U některých dětí jsou zdravotní 
rizika poměrně zásadní. Později jsem byla na seminářích od Rytmu (občanské 
sdružení pořádající kurzy pro asistenty a pedagogy, pozn. aut.), ale nebylo to 
systematické vzdělávání. Byla to sezení učitelů a asistentů, kde jsme si povídali o 
autistických dětech, což bylo přínosné a zajímavé." 

4. Věděla jste, že žáky, kterého budete integrovat byl již v integračním procesu 
v mateřské škole? Pokud ano, spojila jste se s mateřskou školou, ve které byl 
integrován váš žák? 

„Tím, že jsem se to dozvěděla takhle pozdě, nebyl čas." 

5. O integraci jste měla možnost rozhodnout sama, nebo jste byla pověřena vedením 
školy? 

„Paní ředitelka se všemi učiteli dopředu mluví, jestli chtějí mít integrované dítě ve 
třídě a ne všichni učitelé jsou tomu nakloněni. Na jednu stranu se jim nedivím. Když 
máte ve třídě 27 dětí a k tomu integrované dítě, je to náročné." 

6. Má Ondra pedagogického asistenta? Pokud ano, jaké máte zkušenosti? 
„Mám velmi dobré zkušenosti. Asistentku nám sehnal Rytmus. Pokud byla 

asistentka déle nemocná, vypomohla studentka. Pokud je Ondra bez asistenta, je to 
komplikovanější. Ondra podporu dospělého potřebuje." 

7. Jaké je klima ve třídě? (Tj. vztahy dětí.) 
„Ve třídě má nejlepšího kamaráda. Ostatní děti Ondru vnímají úplně normálně." 

8. Přišlo integrované dítě s nějakými kamarády z mateřské školy? 
„Ano, Ondra přešel asi se čtyřmi dětmi ze školky." 

9. Byli rodiče „zdravých " dětí připraveni na integraci a jaká je zpětná vazba? 
„Připraveni nebyli a v současné době Ondru nevnímají jako „jiného"." 

10. Jak probíhá spolupráce s maminkou Ondry? 
„Maminka se s Ondrovým problémem do dneška nesmířila a nechce si přiznat, 

že nikdy nebude jako ostatní děti. Doma ho procvičuje v češtině a matematice 
způsobem, který bych nedoporučovala ani „zdravým" dětem. Myslím si, že to je na 
škodu Ondrovi, protože ve škole má kamaráda, vlastně nejlepšího a asistentku, 
kterou má rád a to si myslím, že je nejdůležitější. To jestli umí násobilku nebo neumí, 
je nepodstatné. S tímto zápasíme už od první třídy. Maminka má pocit, že Ondrovi 
dává maximum, ale myslím si, že to je někdy Ondrovi na škodu." 

11. Spolupracujete s dalšími odborníky? Pokud ano, jakou formou tato spolupráce 
probíhá? 

„Spolupracujeme s SPC Vertikálou, jednou za měsíc k nám přijde speciální 
Pedagožka. V první třídě chodila častěji a pak se to ustálilo. Radí nám jak 
Pokračovat, doporučuje pomůcky. Vypracovává IVP na půl roku podle tématických 
Plánů třídy a v průběhu roku se dle potřeby upravuje. Někdy nás Ondra překvapí, ale 
někdy se v něčem nemůže posunout dál." 
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12. Domníváte se, že by mělo zůstat speciální školství? 
„Nevím, nedokážu to posoudit. Záleží to pravděpodobně na míře postižení. Když 

vidím děti u nás ve škole mám obavy, co budou dělat na druhém stupni. Máme 
hodně integrovaných dětí, ale zatím jsou všichni na 1. stupni, na jednoho učitele 
maximálně dvě integrované děti. Ondru znám již od 1. třídy a znám ho poměrně 
dobře. Ale nevím co nastane na 2. stupni, když na každý předmět budou mít někoho 
jiného, přibudou různé styly učení, různé nároky. Ani se o tom ve škole moc nemluví 
a první „vlaštovka" bude příští rok. Myslím si, že s tím budou problémy a nevím, jak je 
to řešitelné. Vyšší třídy jsou již více výkonově zaměřené." 

13. Zamyslete se prosím nad hlavními nedostatky systému integrace dětí s postižením 
a péče o rodiny s postiženým dítětem? 

„Velký problém vidím v asistenci. Jakmile asistent není, je s integrovaným dítětem 
velký problém.Také by bylo zapotřebí, aby byli lépe placení a šli tam opravdu kvalitní 
lidé. Aby to nebylo jenom jako záchranné zaměstnání, i když znám spoustu skvělých 
asistentů. 

Byla bych pro to , aby byl snížený počet dětí. Ale zase je to otázka peněz." 

7) Rozhovor s ředitelkou základní školy 
Paní ředitelka základní školy, kde jsou integrováni obě prezentované děti, byla 

k rozhovoru velmi vstřícná. 
Na otázku, co ji vedlo k rozhodnutí integrovat, ředitelka zavzpomínala na žáka, 

který chodil do 5. či 6. třídy a byl obětí velmi těžké autohavárie, které mu způsobilo 
imobilitu a mentální retardaci. Po ročním léčení rodiče přišli požádat, zda by chlapec 
mohl pokračovat ve studiu a ředitelka neměla sílu říci ne. Nastoupil do třídy nižšího 
ročníku, kde se ho ujala učitelka, která projevila obrovskou dávku empatie. Bylo to 
hodně náročné a pomocí IVP se dál všichni snažili, aby chlapec v rámci svého 
postižení dosáhl maxima. Tehdy si ředitelka uvědomila, že to je způsob integrace. 

V dalším roce přišla požádat maminka těžce mentálně postiženého dítěte, 
který chodil do druhé třídy pomocné školy, jejíž objekt je v blízkosti základní školy. 
Když matka vyprávěla, jak její dítě v jedné škole odmítli se slovy „TOHLE do školy 
nechceme", ředitelka se zděsila, že dítě je bráno jako věc. Mamince řekla, že 
Přestože nemají ve škole speciálně vzdělané učitele, že se poradí a zkusí to. Poté se 
šla podívat do pomocné školy a pochopila matku, proč usiluje o integraci, jelikož ve 
třídě spolu s chlapcem byly další těžce postižené děti a vzájemně se od sebe učily 
negativním projevům. Zároveň si uvědomila, že nemá v základní škole dostatečné 
Podmínky pro integraci. Ředitelka se rozhodla pro částečnou integraci. Speciální 
vzdělávání, aby bylo poskytnuto v pomocné škole a sociální záležitosti budou 
Poskytovat v základní škole. V té době (asi v roce 1999), byla integrace možná jen 
na základě povolení MŠMT a formu částečné integrace nechtěli ředitelce povolit a 
svolili k ní až po čtvrtletní korespondenci. Ředitelka s odstupem času toto řešení 
hodnotí jako šťastné a díky učitelce, která byla velmi šikovná, se podařilo chlapce 
začlenit a stimulovat. Díky těmto dvěma dětem si ředitelka uvědomila, že integrace je 
nejen přínosem pro děti s postižením, ale i pro děti „zdravé", kterým společné soužití 
Přinese do života obrovský vklad, a že to je vlastně „dar" mít takové dítě ve třídě. 

Poté školu oslovovaly další rodiče a přišly další děti a díky paní učitelce, která 
zvládla obě výše zmiňované děti, se ostatní učitelé přestali integrace bát. Vždy se 
s jednotlivými učiteli o případné integraci domlouvá, nikomu nepřikazuje. Na dotaz, 
kolik mají v současné době integrovaných dětí, se ředitelka zamyslela a řekla, že je 
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bere jako „normální" děti. Nyní je v této škole integrováno asi deset dětí, jedno je v 6. 
třídě, ostatní jsou na prvním stupni. 

Další otázka byla směřována k vlivu integrace v mateřské škole na integraci 
v základní škole. Ředitelka odpověděla, že po tom nepátrala, ale myslí si, že to má 
pozitivní vliv. Domnívá se však, že děti v mateřských školách děti s postižením 
vnímají intuitivně, jako „kamaráda", kdežto větší děti už tyto děti vnímají cíleně 
rozumem. 

Na otázku, zda by se měl převzít model totální integrace, si ředitelka myslí, že 
speciální školství by mělo být zachováno, že ne všechny děti jsou integrace schopné 
Pro integraci je potřeba předem doporučení odborníků (psychologů, speciálních 
pedagogů), jelikož nechce dopustit, aby integrované dítě nějakým způsobem bránilo 
ostatním dětem jejich vzdělávání. Pak by se integrace mohla obrátit proti nim. 
U jednoho chlapce to řešily, ale naštěstí po tříměsíční lhůtě se dítě aklimatizovalo. 

Další otázka směřovala ke zkušenostem s asistenty? Ředitelka odpověděla, 
že to je velice složitá otázka. Dříve s dětmi tělesně postiženými pomáhali muži na 
civilní vojenské službě, což už bohužel není možné a nyní se to ukazuje jako velký 
problém, i když ve škole nechali vybudovat bezbariérový výtah. Měli s vojáky velmi 
dobrou zkušenost, nejen že fyzicky pomáhali dětem, ale dokázali s dětmi navázat 
krásné vztahy a i jejich osobnostem to prospělo. Se sháněním asistentů jim většinou 
Pomáhá o.s. Rytmus, dále tu mají dvě maminky, které se samy nabídly na tuto práci. 
Snaží se, aby asistenti byli zaměstnanci školy. Problémy finanční do letošního roku 
byly velké, jelikož na asistenty nedostávala potřebné peníze (např. v loňském roce 
dostali pouhou třetinu a museli žádat o granty). V některé třídě to řeší způsobem, že 
jeden asistent se stará o dvě děti, jednak z důvodu malého počtu asistentů, jednak 
2 důvodu ekonomického. Ředitelka se snaží vejít do rozpočtu školy a zároveň, aby 
učitelé byli slušně finančně ohodnoceni. Z těch všech asistentů je pouze jedna, 
kterou doposud hradí Rytmus a předpokládá, že od příštího roku bude také 
Zaměstnancem školy. Za velkou pomoc od Rytmu považuje vzdělávání asistentů. 

O nižších počtech dětí ve třídách si ředitelka si, nemyslí, že by měly být počty 
dětí výrazně nižší. Např. ve všech třetích třídách mají integrované dítě a jsou 
Poměrně naplněné. Pokud je ve třídě asistent, je to velkou pomocí. Domnívá se, že 
'deální počet dětí ve třídě je kolem dvaceti dětí. 

K obavám učitelů, jak bude probíhat, vzhledem k náročnějšímu režimu 
a učivu, integrace na 2. stupni ředitelka připojila i své obavy a podle ní se to musí 
vyzkoušet a teprve čas ukáže U chlapce, který je v současné době v šesté třídě je to 
jednodušší vzhledem k jeho tělesnému postižení, což je relativně jednodušší. Má 
°bavy z dětí s psychickým nebo mentálním postižením, ale domnívá se, že učitelé 
2 2. stupně přijali, že jsou ve škole tyto děti ve škole integrované. Největší přehrada 
j® Pravděpodobně v určitých předsudcích a v tom, že s nimi nemají zkušenost. Toto 
bourání určitých přehrad či obav ředitelka řeší suplováním učitelů nebo asistentů 
^Případě potřeby. Jednak suplují vychovatelky z družiny, ale i učitelé z 2. stupně, 
každý z nich má již tuto zkušenost a měli příležitost s integrovanými dětmi navázat 
kontakt. Druhou záležitostí ředitelka vidí, že učitelé 2. stupně jsou hodně zaměřeni 
n a výkon a to bude těžké. Důležitá je spolupráce s SPC. Do školy chodí speciální 
?edagog každý týden pomáhá s IVP, radí pedagogům i asistentům. Ředitelka doufá, 
* 6 Pokud učitelé budou mít tuto podporu a nebudou v tom úplné sami, tak se to 
Nekoná 

K návrhům na změny v systému ve školství vztahující se k problematice 
l e g r a c e se ředitelka domnívá, že by změna měla proběhnout již v přípravě učitelů 
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na fakultách, v systému vzdělávání. Nelze spoléhat pouze na určité vlastnosti učitele, 
každý učitel by měl mít základy speciální pedagogiky. 

Každá porucha je jiná, ale i každé dítě je jiné. U Ondry, který se stranil dětí, 
byla ředitelka mile překvapená, že na škole v přírodě např. tancoval na diskotéce 
s ostatními dětmi a smál se. Což by podle informací z literatury nepředpokládala. 
Zpočátku měl Ondra větší problémy a aby se zklidnil, chodil s asistentkou po škole 
a přitom měli příležitost se více poznat. Ze začátku s ředitelkou vůbec 
nekomunikoval, ale posléze se na ni i podíval. Ředitelka nemůže posoudit, zda-li by 
to tak fungovalo i ve speciální škole. 

8) Rozhovor s matkou 
Vzhledem k vážnému onemocnění člena rodiny, pro uskutečnění celého 

rozhovoru nebylo vhodné období. Uvedené informace jsou pouze z krátkého 
rozhovoru, náhodných rozhovorů a z předešlých rozhovorů z mateřské školy. 

1. Co Vás vedlo k rozhodnutí integrovat Ondru do běžné mateřské školy a následně 
do běžné základní školy? 
Matka speciální třídu nevnímala jako integraci. 

2. Jakým způsobem jste získávali informace o daných školách, kam jste Ondru 
zapsali? 
Mateřskou školu jim doporučili v rehabilitačním stacionáři. 

3. Byly tyto školy první, které jste oslovili? 
Původně měl jít Ondra do základní školy, kde ho měla učit Ondrova teta 

(sestra matky). Bohužel ředitel této školy jim nevyšel vstříct. Ve druhé oslovené škole 
již vyhověli. 

4. V čem se Vaše očekávání plnila v MŠ a plni v ZŠ? 
Maminka zdůrazňovala především vzdělávací stránku. Za velký úspěch vidí, 

že Ondra je v českém jazyce na stejné úrovni jako ostatní děti, naučil se číst a psát, 
v matematice má individuální plán. Maminka má oporu v paní učitelce ve škole, 
kterou zná již z minulosti a také si chválila Ondrovu asistentku. 

5. S odstupem času, jak hodnotíte smysluplnost integrace Ondry v MŠ? 
Matka speciální třídu nevnímala jako integraci. Váhala, zda-li ho neměla dát 

do „normální" školky, když vidí, jak to nyní v běžné základní škole zvládá. Udělal 
obrovský pokrok, je teď úplně jiný než ve školce. 

9) Pozorování Ondry v základní škole 

Autorka pozorovala Ondru při hodině českého jazyka. V domluvený den 
hospitace nebyla přítomna asistentka, autorka se tudíž mohla aktivně zapojit 
a nahradit asistentku. 

Pozorování začalo o přestávce, kdy se po celou dobu Ondrovi věnoval jeho 
neJlepší kamarád Martin, který mu slovně i fyzicky pomáhal. 

Třída je umístěna v pavilonu bývalé mateřské školy, je rozdělena do dvou 
cástí, učebnu a hernu. Učitelka na začátku hodiny dětem oznámila, co si mají 
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připravit na stůl a poté se přesunuli do herny, kde seděli v kruhu a opakovali slovní 
druhy. Po celou dobu mu slovně pomáhal Martin („Zvedni ruku"; po výzvě učitelky: 
„Řekni věc.", Martin dodal: „Co máš na sobě?" - Ondra odpověděl: „Tričko.") 

V další části děti plnily podle pokynů učitelky úkoly v pracovních sešitech 
u stolků. Ondrovi dala učitelka jeho pracovní sešit, kde měl připravený svůj 
individuální úkol. Ten vypracoval s menší dopomocí (spíše korekcí soustředění) 
autorky samostatně. 

Třetí část byla věnována čtení z Mateřídoušky, kde se děti postupně střídali 
v hlasitém čtení. Ondra by dvakrát vyzván a četl bez problémů, dokonce lépe, než 
někteří jeho spolužáci. Čtení bylo však pro Ondru velmi dlouhé a často ztrácel 
kontinuitu se čteným textem. Z pozornosti ho vytrhoval i např. venku projíždějící vlak. 

O přestávce se mu okamžitě opět věnoval jeho kamarád a šli si spolu a s 
ostatními chlapci kopat s míčem do herny. 

10) Závěr 
Ondra v MŠ udělal velký pokrok, ale dle názoru autorky, počáteční speciální 

podpora a zároveň empatické vedení bylo velmi potřebné a umožnilo tak následné 
začlenění do většího kolektivu dětí v běžné základní škole. Z rozhovorů s maminkou 
vždy byla a stále je patrná touha po vzdělání a tudíž je přirozené, že za největší 
vklad do života Ondry považuje výkony ve vzdělání poskytované základní školou. 
Bohužel není podporován Ondrův vztah s kamarádem, např. společným trávením 
voleného času mimo školu a nemá možnost rozvíjet více přirozené sociální vztahy 
s vrstevníky. Po celou dobu pozorování autorky, tj. pět let, je patrné uzavírání se 
rodiny, izolace od okolí a v důsledku toho žije Ondra v jakémsi skleníkovém prostředí 
své rodiny. 

Přesto, nebo právě proto, autorka vnímá začlenění Ondry do běžné třídy 
především pro něj osobně jako velmi přínosný proces. 
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4.5 Závěr empi r i cké čás t i 

Závěry empirické části lze vyvozovat z analýzy situace v daném regionu, 
dotazníkového šetření, rozhovorů, kazuistik a vlastního pozorování. Autorka si je 
vědoma, že nelze tyto závěry zobecňovat na situaci v České republice, přesto však 
z nich lze vyvozovat stav sledovaného problému v regionu Prahy 6. 

První část výzkumu potvrdila klesající tendence individuální integrace 
v běžných mateřských školách, která vyšla překvapivě najevo v teoretické části 
diplomové práce (viz kap. 3.2.6). V analyzovaném regionu je velmi malý počet 
mateřských škol, které v letošním školním roce integrují. Ředitelky mateřských škol 
bez integrace zdůvodňovaly tento stav nedostatečnými podmínkami pro integraci 
a velkým počtem dětí. Tato situace, která by potřebovala další hlubší analýzu, je 
bezesporu spojená s ekonomickými aspekty. Silné ročníky dětí, které nyní přicházejí 
do mateřských škol, jichž začíná být nedostatek (v důsledku výrazného rušení 
mateřských škol v předchozích pěti až osmi letech díky slabým populačním 
ročníkům), tlačí na zvyšování počtu dětí na třídách. Tato skutečnost sama o sobě je 
jasným protiintegračním signálem. 

Druhá část výzkumu zkoumala metodou dotazníkového šetření a rozhovorů 
postoje a zkušenosti zúčastněných dospělých v integračním procesu (rodičů dětí 
s postižením, rodičů „zdravých" dětí, ředitelek mateřských škol, předškolních 
pedagogů, osobních asistentů a odborníků). Závěrem lze konstatovat, že všichni 
zúčastnění vnímají proces integrace pozitivně za předpokladu, že budou 
v dostatečné míře a kvalitě připraveny podmínky. Nestačí pouze ochota přijmout dítě 
s postižením a „být na něj hodní", ale je zapotřebí celé řady provázaných podmínek, 
aby mohla integrace probíhat úspěšně a smysluplně. Z výzkumu je patrné, že 
zúčastnění se shodli na těchto základních podmínkách: a) vnitřní podmínky školy: 
vyšší odbornost předškolních pedagogů, menší počet dětí ve třídách, asistent 
pedagoga, spolupráce s odborníky; b) vnější podmínky: více financí (na pomůcky, na 
zajištění asistenta, na finanční ohodnocení integrujících pedagogů), složitá 
legislativa. Úskalím v integračním procesu vidí zúčastnění především v nezajištění 
komplexu výše uvedených podmínek. Sledování podmínek integrace poukázalo na 
specifický problém začleňování dětí s poruchami chování, neboť počet těchto dětí 
narůstá a jejich začlenění do dětské skupiny začíná často narážet na odmítavé 
postoje rodičů, učitelů i ostatních dětí. 

Ve třetí části výzkumu autorka analyzovala dlouholeté zkušenosti s integrací 
v konkrétní mateřské škole. V této části výzkumu lze konstatovat, že pokud se škola 
rozhodne pro integraci, je zapotřebí si uvědomit, že je to proces složitý, neustále se 
proměňující a vyvíjející. Přesto však je pro všechny zúčastněné strany vnitřně 
obohacující. Důležitou podmínkou pro úspěšnou integraci je možné vnímat celkové 
klima školy i klima jednotlivých tříd. Nelze opominout důležitost osobnosti učitele 
a vzájemné spolupráce všech zúčastněných (rodičů, dětí, pedagogických 
i nepedagogických pracovníků a odborníků). 
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V poslední části výzkumu autorka prezentovala integrační cestu dvou dětí. 
U obou se všichni zúčastnění shodli na velkém přínosu a smyslu integrace pro tyto 
děti i pro všechny ostatní. 

Cesta integrace, i přes složité podmínky, které se natolik proměňují, že mohou 
integraci zpomalit, ba dokonce i zastavit Qako obecný jev, pozn. aut.), je přesto podle 
všech výše uvedených indicií tou správnou cestou. Autorka nepochybuje, že tato 
cesta je jedinou přirozenou a samozřejmou, která bude v budoucnu měřítkem 
humanizace společnosti. 
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5. ZÁVĚR 

Základním cílem této práce bylo vytvořit co nejkomplexnější pohled na 
problematiku integrace předškolního dítěte se zdravotním postižením. Na závěr této 
práce autorka verifikuje hypotézy, které byly formulovány v úvodu. 

1. hypotéza: „Předpokládám, že integrace v ČR před rokem 1989 nebyla 
rozvíjena." 

Tato hypotéza byla potvrzena studiem legislativy z let 1948 -1989. Z dobové 
legislativy je čitelná segregace dětí s postižením do zvláštních škol a vzrůstající 
tendence děti kategorizovat a klasifikovat podle jednotlivých typů postižení. Integrace 
byla umožněna až po roce 1989. 

2. hypotéza: „Předpokládám, že integrace v běžných mateřských školách má po roce 1989 
vzestupnou tendenci." 

Hypotéza nebyla potvrzena. Autorka vycházela ze statistických dat z let 1993 -
2004 a došla k překvapivému závěru, že počet individuálně integrovaných dětí 
významně klesl a to více než o polovinu. Ačkoli je legislativně integrace umožněna, 
je zarážející, jaké důvody vedou k tak výrazně ubývajícím integračním tendencím. 
Autorka se snažila nalézt důvody této překvapivé tendence ve výzkumné části, ale 
vzhledem k nízkému počtu respondentů nelze tyto závěry zobecňovat. Problém je 
celorepublikového charakteru. Odborná studie na vyšší úrovni, než je diplomová 
práce, by byla teprve schopna zjištěný jev detailně postihnout. 

3. hypotéza: „Předpokládám, že integrace působí pozitivně na všechny zúčastněné, tzn. 
děti s postižením a jejich rodiče, děti „zdravé" a jejich rodiče, učitele a další pracovníky 
(i tím se stává smysluplnou." 

Tato hypotéza byla potvrzena. Všichni zúčastnění jednoznačně potvrdili 
pozitivní přínos integrace pro všechny. Bez zajištění podmínek (viz. kap.3.6), by však 
tento proces nemohl být úspěšným. 

4. hypotéza: „Předpokládám, že se stále vyskytují nedořešené otázky, komplikující proces 
integrace." 

Tato hypotéza byla potvrzena. Přestože integrační proces se v České 
republice rozvíjí od roku 1990, i po šestnácti letech naráží na značná úskalí, která ho 
značně komplikují. Většina respondentů poukazuje na nedostatečné ekonomické 
zabezpečení integračního procesu. Je však zřejmé, že nedostatek financí není 
jediným limitem integračního procesu. Na jednu stranu stát prosazuje humanizaci 
školy legislativními prostředky, na druhou stranu nižší orgány státní správy důsledně 
tuto integrační tendenci nepodporují a často kladou překážky, jež velmi odčerpávají 
síly všem zúčastněným. 

Dalším úskalím reprezentuje nedostatečná odbornost pedagogů. Právě na 
tomto místě je třeba podtrhnout skutečnost, že i předškolní pedagog by měl mít 
Povinné vysokoškolské vzdělání. Důležité je, aby integrační problematika byla 
kvalitním způsobem začleněna do pregraduálního i posgraduálního vzdělávání 
Pedagogů a tím podpořena odborná připravenost předškolních pedagogů. 

Kvalitní informovanost je důležitá i u odborníků zejména v oblasti 
zdravotnictví, poradenských pracovníků a široké veřejnosti. 
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Společnost po desetiletí zvyklá na vyčleňování odlišností a péče o osoby 
s touto odlišností do speciálních zařízení, je společností, jejíž často rigidní postoje je 
velmi obtížné a z časového pohledu změnit. Pro budoucnost klimatu celé České 
republiky je prosazení principů integrace životně důležité. Proto nelze od tohoto 
principu ustoupit a je důležité v něm setrvat i přes obtíže, který vývoj integračního 
procesu provázejí. Právo člověka jako lidské bytosti být přijímán druhými na základě 
této výsostné charakteristiky, jistě bude v české společnosti naplněno, byť k němu 
povede ještě nelehká cesta. 

Autorka při zpracování tohoto tématu nashromáždila cenné informace, které 
mohou poodkrýt cestu těm, kteří by v tomto směru chtěli pokračovat. Sama se 
přesvědčila, že integrace je jediným smysluplným procesem. Nepoložíme-li základy 
vnímání odlišnosti jako běžné součásti našeho života v předškolním věku, naděje na 
vnímání odlišnosti jako přirozenosti se značně sníží. 

142 



6. RESUMÉ 

Tématem této práce je integrace předškolních dětí se zdravotním postižením 
v běžných mateřských školách. Záměrem autorky je vytvořit co nejkomplexnější 
přístup k problematice integrace předškolního dítěte se zdravotním postižením. 

Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část 
zachycuje především legislativní východiska a vývoj integrace v České republice. 
Podrobněji se zabývá zúčastněnými v integračním procesu - rodinou, dítětem 
a školou. Dále zahrnuje podmínky integrace a poukazuje nejen na pozitiva, ale 
i na možná rizika, které si je třeba uvědomit při zodpovědném přístupu k integraci. 

Praktická část popisuje integrační proces v běžných mateřských školách 
v určitém regionu a v jedné konkrétní mateřské škole. K tomuto procesu se 
vyjadřovali rodiče, pedagogové a poradenští pracovníci. V závěru práce jsou 
popsány integrační cesty dvou dětí, jejichž prostřednictvím autorka přiblížila 
případným zájemcům o tuto problematiku, že přes všechna možná úskalí, která 
proces integrace provází, lze tento proces vnímat jako smysluplný pro všechny 
zúčastněné a stojí za to dál v této cestě pokračovat. 

Klíčová slova: integrace 
dítě s postižením 
postoj k rozdílnosti 
integrační proces ve vzdělávání 

The subject of the thesis is the integration of pre-school children with the 
handicap in the common kindergarten. The author attempted to create a complex 
approach of the integration of the handicapped pre-school child. The study consists 
of two parts: the theoretical and the practical one. 

In the theoretical part the author studies the legislation and the progress of the 
integration in the Czech Republic. This part is focused mainly on participants of the 
integration process - the family, children and the school. The conditions of 
integration are included and positives and possible risks that must be taken into 
consideration in the responsible approach to the integration, are showed. 

The practical part of the study describes the integration process in the 
common kindergarten in Prague 6. Parents, the teachers and the consultants 
comment the consequence of the integration process. 

In the final part of the study two cases of the integration is described in detail. 
The author showed that this process, in spite of number of the problems, brings an 
advantage for the every participant of the integration and thus it is advisable to 
continue with it. 

Key words: integration 
child with the handicap 
attitude to difference 
integration process of education 
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• Metodický pokyn MŠMT ČR k integraci zdravotně postižených dětí a žáků do 
škol a školských zařízení ve školním roce 1997/98, č.j. 18 996/97-22. 

• Metodický pokyn MŠMT ČR č.8 k zabezpečení logopedické péče ve školství 
č.j. 21 224/1998-24 

• Metodický pokyn k zabezpečení výkonu civilní služby ve školách a školských 
zařízeních, č.j. 23 318/1999-24 

• Směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami do škol a školských zařízení č.j.: 13 710/2001-24 (viz příloha) 

• MŠMT: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: VÚP, 
2001. 

• MŠMT: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: VÚP, 
2004. 

• Soubor pedagogicko - organizačních informací pro mateřské školy, základní 
školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké 
školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na 
školní rok 2005/2006 č. 12 295/2005-20 

• Informace MŠMT k zabezpečení vzdělávání dětí, žáků a studentů se 
speciálními vzdělávacími potřebami s podporou asistence č.j. 14 453/2005-24 

Elektronické zdroje: 

UZLOVÁ, i. a kol. Co byste měli vědět o integraci a nevíte, koho se zeptat. [CD-
ROM] Praha: o.s. Rytmus, 2004. 

Videonahrávky: 

Klub rodičů a přátel školy s Downovým syndromem: Jeden chromozóm navíc. Praha: 
proArt Vision, 2001. 57 min. 
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Webové stránky: 

http://praha.apla.cz - Asociace pomáhající lidem s autismem 
http://praha.apla.cz/4_respitni.php - respitní péče 
www.apspc.cz - Asociace poradenských pracovníků speciálně pedagogických center 
http://www.asociace.unas.cz/KDYZ_brozura.pdf 
www.dobromysl.cz - Internetový server poskytující komplexní informace o 
problematice zdravotního postižení - konkrétně různých forem mentálního postižení a 
autismu - a integrace lidí s tímto typem postižení do společnosti. 
http://www.dobromysl.cz/novecesty/skoini-integrace.htm - integrace 
http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.asp?id=557 - respitní péče 
http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.asp?id=357 - raná péče 

http://www.volny.cz/downsyndrom/ - Klub rodičů a přátel dětí s Downovým 
syndromem 
www.internetporadna.cz - Poradenský, informační a diskusní server pro osoby se 
specifickými potřebami a všechny blízké 
www.ippp.cz- Institut pedagogicko psychologického poradenství 
http://www.jpd.viod.eu.com/ - Vzdělávací institut ochrany dětí 
www.hornomlynska.cz - Občanské sdružení „Klub Hornomlýnská" 
www.llp.cz - Liga lidských práv 
www.msmt.cz - Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže 
http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp7CAN2836 - předškolní školství 
http://www.msmt.cz/oficreg/vybskolo.asp - rejstřík škol 
www.mpsv.cz - Ministerstvo práce a sociálních věcí 
http://www.mpsv.cZ/cs/8#ssp 
www.rodina.cz - Každodeník o dětech i rodičích 
http://www.rodina.cz/rubrika/postizeni 
www.rytmus.org - Občanské sdružení Rytmus 
www.sbcr.cz - Sbírka zákonů České republiky 
www.ucitelskenoviny.cz - Učitelské noviny 
http://search.freefind.com/find.html?pageid=r&id=77700894&mode=ALL&query=integ 
race&lang=cs&fr=10 
www.uiv.cz - Ústav pro informace ve vzdělávání 

Používané zkratky: 

APLA - Asociace pomáhající lidem s autismem 
ČR - Česká republika 
DS - Downův syndrom 
IPPP - Institut pedagogicko-psychologického poradenství 
IVP - Individuálně vzdělávací plán 
MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MŠ - Mateřská škola 
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
PPP - Pedagogicko-psychologická poradna 
RVP P V - Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 
SRP - Středisko rané péče 
ZŠ - Základní škola 
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8. PŘÍLOHY 

I.-7. Současné platné předpisy (pouze vybrané předpisy): 
1. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) 
2. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů 
3. Vyhláška MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 
4. Vyhláška MŠMT 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských zařízeních 
5. Vyhláška MŠMT č. 73//2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 
6. Informace MŠMT k zabezpečení vzdělávání dětí, žáků, studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami s podporou asistence č.j. 14 453/2005-24 
7. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 
8. Vzorky vyplněných dotazníků 

8.1 Dotazník pro rodiče integrovaných dětí 
8.2 Dotazník pro rodiče „zdravých" dětí 
8.3 Dotazník pro ředitelky mateřských škol 
8.4 Dotazník pro předškolní pedagogy 

9. Rozhovor s odborníky poradenských zařízení - struktura otázek 
10. Obal CD -ROMu: UZLOVÁ, I. a kol. Co byste měli vědět o integraci a nevíte, 

koho se zeptat. Praha: o.s. Rytmus, 2004. 
11. Dokumentace Jardíka 

I I . 1 Individuálně vzdělávací plán ze ZŠ pro 1. pololetí 1 .třídy 
11.2. Pochvala ze ZŠ ̂  
11.3. Hodnocení ze ZŠ 

12. Dokumentace Ondry 
12.1. Odborné vyjádření pro MŠ 
12.2. Odborný posudek PPP pro MŠ 
12.3. Individuálně vzdělávací plán z MŠ 
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Příloha č. 1 

5 6 1 / 2 0 0 4 S b . 
ZÁKON 

ze dne 24. záři 2004 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváni (školský zákon) 

§ 2 
Zásady a oile vzděláváni 

(1) Vzděláváni je založeno na zásadách 
a

) rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu 
Evropské unie ke vzděláváni bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, 
jazyka, viry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, m a j e t k u , rodu a 
zdravotního stavu nebo jiného postaveni občana, 

b) zohledňováni vzdělávacích potřeb jednotlivce, 

S 7 
Vzdělávací soustava, školy a školská zařízeni 

(3) Druhy škol jsou mateřská škola, základní škola, střední škola (gymnázium, středni 
odborná škola a středni odborné učiliště), konzervatoř, vyšši odborná škola, základní umělecká 
Škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Ministerstvo stanov! prováděcím 
Právním předpisem typy škol podle jejich zaměřeni pro účely jejich označováni. 

§ 16 
Vzděláváni děti, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

(1) Ditětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se 
zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. 

(2) Zdravotním postižením je pro účely tohoto zákona mentální, tělesné, zrakové nebo 

d u c h o v é postiženi, vady řeči, souběžné postiženi vice vadami, autismus a v ý v o j o v é poruchy 
U c

a n i nebo chováni. 

(3) Zdravotním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona zdravotní oslabeni, dlouhodobá 
n

emoc nebo lehči zdravotní poruchy vedouc! k poruchám učeni a chováni, které vyžaduji 

Zohledněni při vzděláváni. 

(4) Sociálním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona 

a )

 rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohroženi sociálně patologickými 
jevy, 
b

> nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo 
c )

 postaveni azylanta a účastníka řízeni o uděleni azylu na územi České republiky podle 
2 v J

-áštniho právního předpisu. 11) 

(5) Speciální vzdělávací potřeby děti, žáků a studentů zjišťuje školské poradenské 

*
a

řizeni. 

(6) Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami m a j i právo na 
v

*děláváni, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na 

S t v o ř e n i nezbytných podmínek, které toto vzděláváni umožni, a na poradenskou pomoc školy a 

Polského poradenského zařízení. Pro žáky a studenty se zdravotním postižením a zdravotním 

Z v ý h o d n ě n í m se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky 

^Povídající jejich potřebám. 

(7) Děti, žáci a studenti se zdravotním postižením mají právo bezplatně užívat při 
^ d ě l á v á n i speciální učebnice a speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky poskytované 
5 l c

olou. Dětem, žákům a studentům, kteři nemohou vnimat řeč sluchem, se zajišťuje právo na 
b e

zplatné vzděláváni pomoci nebo prostřednictvím znakové řeči. Dětem, žákům a studentům, kteří 
n e

mohou číst běžné písmo zrakem, se zajišťuje právo na vzdělávání s použitím Braillova 
d a t o v é h o písma. Dětem, žákům a studentům, kteří se nemohou dorozumívat mluvenou řečí, se 
Ujišťuje právo na bezplatné vzděláváni pomoci nebo prostřednictvím náhradních způsobů 
dorozumívání. 

(8) Vyžaduje-li to povaha zdravotního postiženi, zřizují se pro děti, žáky a studenty 
S e

 zdravotním postižením školy, popřípadě se souhlasem krajského úřadu v rámci školy 
^dnotlivé třídy, oddělení nebo studijní skupiny s upravenými vzdělávacími p r o g r a m y . Žáci s 
t $

žkým mentálním postižením, žáci s více vadami a žáci s autismem mají právo se vzdělávat v 
h l a d n í škole speciální, nejsou-li vzděláváni jinak. 

(9) Ř e d i t e l m a t e ř s k é š k o l y , základní školy, základní školy speciální, střední školy a 
V

Vžší odborné školy může se souhlasem krajského úřadu ve třídě nebo studijní skupině, ve které 
S

® vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, z ř í d i t f u n k c i 
* a i s t e n t a p e d a g o g a . V případě děti, žáků a studentů se zdravotním postižením a zdravotním 
Z v ý h o d n ě n í m je nezbytné vyjádření školského poradenského zařízení. 



§ 18 
Individuální vzdělávací plán 

Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit 
"ezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost 
3eho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími 
Potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního 
vzdělávacího plánu. Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání může ředitel školy 
Povolit vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů. 

§ 19 

Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem pravidla a náležitosti zjišťování 
vzdělávacích potřeb dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a děti, žáků a 
studentů nadaných a úpravu organizace, přijímání, průběhu a ukončování vzděláváni děti, žáků a 
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných, náležitosti individuálního 
vzdělávacího plánu a podmínky pro přeřazování do vyššího ročníku. 

C A S T DRUHA 
P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í 

§ 33 
Cíle předškolního vzdělávání 

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na 
íeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chováni, 
Skladních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní 
Předpoklady pro pokračováni ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat 
n

e rovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně 
Pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. 

§ 34 
Organizace předškolního vzdělávání 

(1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tři do šesti let. 

(2) Ředitel mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro 

P°dáni žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní 

způsobem v místě obvyklým. 

(3) Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijeti dítěte do mateřské školy, popřípadě o 
s t

anovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 m ě s í c e . 

(4) K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před 
^ h á j e n í m povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné 
S

kolní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého 
p

°t>ytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy. 

(5) Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené 
Í v

láštním právním předpisem. 22) 

(6) 0 přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na 

Skladě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího 

faktického lékaře pro děti a dorost. 

(7) Ditě může být přijato k předškolnímu vzděláváni i v průběhu Školního roku. 

§ 35 

(1) Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému 

^stupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže 

4 )

 se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzděláváni po dobu 
než dva tvdnv. než dva týdny, 

Zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské škol 

C) 
Ukončeni doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo í v „ i . w r j

-zení, sKoiske poradenské 

J Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzděláváni v mateřské školo k • 
0 1

" í stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrad'^ " 

^ t e ^ J
2

'
 M

,
i n i s t e r s t v o

 stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti o p o d m í n k a 
p e r s k é školy, organizaci předškolního vzdělávání, zajištěni bezpečnosti « „ ^ T

 C h

 P
r o v o z

" B U

- jejich stravování a další speciální péči o děti. ochrany zdraví 



Příloha č. 2 

5 6 3 / 2 0 0 4 S b . 

ZÁKON 
ze dne 24. záři 2004 

o pedagogických pracovnicích a o změně některých zákonů 

H L A V A I 
§ 2 

Pedagogický pracovník 

(1) Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, 
Přímou speciálně pedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením 
n a

 vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního 
Předpisu 1) (dále jen "přímá pedagogická činnost"); je zaměstnancem právnické osoby, která 
v

ykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu nebo ředitelem školy, neni-li k právnické 
°sobě vykonávajíc! činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo neni-li zaměstnancem státu. 2) 
Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává přímou pedagogickou činnost v 
zařízeních sociální péče. 

(2) Přímou pedagogickou činnost vykonává 
učitel, 
vychovatel, 
speciálni pedagog, 
psycholog, 

pedagog volného času, 
asistent pedagoga, 

9> trenér, h) 

a) 

vedoucí pedagogický pracovník. 

H L A V A II 

P Ř E D P O K L A D Y A P O Ž A D A V K Y P R O V Ý K O N Č I N N O S T I P E D A G O G I C K Ý C H P R A C O V N Í K Ů 
D í l 2 

Získávání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků 

§ 6 

Učitel mateřské školy 

(1) Učitel mateřské školy ziskává odbornou kvalifikaci 

vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti P®dagogických věd zaměřené na pedagogiku předškolního věku, 

b) 

' v y s s í m odborným v z d ě l á n í m získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího protírám,, „„«,< a

"Orné Školy 1)
 v
 oboru vzděláni zaměřeném na přípravu učitelů předškolního vzděláváni

 V 

C) 

v S tředním v z d ě l á n í m s m a t u r i t n í zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středníh 

d ě l á v á n í 1) v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů předškolního vzdělávání nebo ^ ° 
a >

 vzděláním podle odstavce 2 písm. a). 

5
 (2) Učitel mateřské školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo 

°le zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, získává odbornou kvalifikaci 

а) 
Pem

 v

y
s

°koškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v obl t-• 
dagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku, nebo lasti 

^ v z d ě l á n í m stanoveným pro učitele předškolního vzděláváni podle odstavce 1 a vysokoškolským 

p
e
 získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v obl t-

^agogických věd zaměřené na speciální pedagogiku, nebo vzděláním v programu celoživotního 

dělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na speciálni pedagogiku. 

§20 
Asistent pedagoga 

4
 Asistent pedagoga ziskává odbornou kvalifikaci 

B
 vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v ohi 
^dagogických věd, ooiasti 

0
 Výšším odborným vzděláním získaným studiem v akreditovaném vzdělávacím programu vvšš' 

p
6
^°

r n é

 Školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu pedagogických asistentů nebo sociální 

v' j e d n í m vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středníh 

Oeláváni v oboru vzděláni zaměřeném na přípravu pedagogických asistentů, ° 

J středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu střed íh 

б )

a

®láváni a studiem pedagogiky, nebo ° 

p základním vzděláním a absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu pro asistenty 
a ; ,

goga uskutečňovaného zařízením dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

i 



Příloha č. 3 

1 4 / 2 0 0 5 S b . 
V Y H L Á Š K A 

ze dne 29. prosince 2004 

o předškolním vzdělávání 

i 
Podmínky provozu a organizace mateřské školy 

(1) Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a 
Právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje děti a 
Prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti. 

(11) Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena nezbytná speciálně 
Pedagogická podpora. 

§ 2 
Počty přijatých dětí ve třídách mateřské školy 

(2) Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 děti. 

(3) Třída, ve které jsou zařazeny děti se zdravotním postižením, 1) má nejméně 12 dětí 
a

 naplňuje se do počtu 19 dětí. 

§ 5 
Péče o zdraví a bezpečnost dětí 

(2) K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitel 
Mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka 
Připadlo nejvýše 

a |

 20 dětí z běžných tříd, nebo 

k' 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením. 

(3) Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené 

a )

 v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo 

k' v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí. 

(4) Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například 
sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel 
"ateřskě školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných 
Případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v 
Pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy. 

(5) Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti urči ředitel 
"ateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně 
^ t i

 s e
 zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. 



Příloha č. 4 

72/2005 Sb. 

VYHLÁŠKA 

ze dne 9. února 2005 

o poskytování poradenských služeb ve školách 
a školských poradenských zařízeních 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle §121 odst. l a §123 odst. 5 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon): 

§1 
Poskytování poradenských služeb 

§ 1 (1) Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních jsou 
poskytovány dětem, žákům, studentům (dále jen "žák"), jejich zákonným zástupcům, školám 
a školským zařízením. 

§1 (2) Školská poradenská zařízení a školy poskytují bezplatně standardní poradenské 
služby uvedené v přílohách č. 1 až 3 k této vyhlášce, a to na žádost žáků, jejich zákonných 
zástupců, škol nebo školských zařízení. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný 
souhlas žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce. Souhlasu 
není třeba v případech stanovených zvláštními právními předpisy." 

§1 (3) Žák, v případě nezletilého žáka jeho zákonný zástupce, je předem informován 
0 povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízených poradenských služeb, o všech 
Předvídatelných rizicích a nevýhodách, které mohou vyplynout z poskytované poradenské 
služby, prospěchu, který je možné očekávat, i možných následcích toho, když poradenská 
služba nebude poskytnuta. 

§2 

Obsah poradenských služeb 

Obsahem poradenských služeb je činnost přispívající zejména k: 

a) vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj žáků, pro 
rozvoj jejich osobnosti před zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání, 

b) naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů před 
zahájením a v průběhu vzdělávání, 

c) prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, sociálně patologických jevů (zejména 
šikany a jiných forem agresivního chování, zneužívání návykových látek) a dalších 
problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací, 

d) vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů integrace žáků se zdravotním postižením, 
e) vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění, 
f) vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky 

národnostních menšin nebo etnických skupin, 
g) vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně 

nadané, 
h) rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních 

dovedností pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních, 
i) zmírňování důsledků zdravotního postižení a prevenci jeho vzniku. 

á 



§3 
Školská poradenská zařízení 

(1) Typy školských poradenských zařízení jsou: 

a) pedagogicko-psychologická poradna (dále jen "poradna"). 
b) speciálně pedagogické centrum (dále jen "centrum"). 

§3 (2) Pedagogickým pracovníkům vykonávajícím pedagogicko-psychologickou činnost 
ve školách a školských poradenských zařízeních je poskytována odborná podpora za účelem 
zvýšení kvality poradenských služeb. 

§4 
Dokumentace 

Školské poradenské zařízení zpracovává záznamy o vyšetření a péči individuální 
i skupinové a záznamy o spolupráci se školami a školskými zařízeními. 

§5 
Poradna 

§5(1) Poradna poskytuje služby pedagogicko-psychologického a speciálně 
pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání 
žáků. 

§5 (2) Činnost poradny se uskutečňuje ambulantně na pracovišti poradny a návštěvami 
zaměstnanců právnické osoby vykonávající činnost poradny ve školách a školských 
zařízeních. 

(3) Poradna: 

a) zjišťuje pedagogicko-psychologickou připravenost žáků na povinnou školní docházku 
a vydává on i odborný posudek; doporučuje zákonným zástupcům a řediteli školy 
zařazení žáka do příslušné školy a třídy a vhodnou formu jeho vzdělávání; spolupracuje 
při přijímání žáků do škol; provádí psychologická a speciálně pedagogická vyšetření pro 
zařazení žáků do škol, tříd, oddělení a studijních skupin s upravenými vzdělávacími 
programy pro žáky se zdravotním postižením, 

b) zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků ve školách, které nejsou samostatně zřízené pro 
žáky se zdravotním postižením, a vypracovává odborné posudky a návrhy opatření pro 
školy a školská zařízení na základě výsledků psychologické a speciálně pedagogické 
diagnostiky, 

c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo 
vzniku problémů v osobnostním asociálním vývoji, jejich zákonným zástupcům 
a pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím tyto žáky, poskytuje poradenské služby 
zaměřené na vyjasňování osobních perspektiv žáků, 

d) poskytuje metodickou podporu škole, 
e) prostřednictvím metodika prevence zajišťuje prevenci sociálně patologických jevů, 

realizaci preventivních opatření a koordinaci školních metodiků prevence. 

§6 

Centrum 

§6(1) Centrum poskytuje poradenské služby žákům se zdravotním postižením a žákům se 
2dravotním znevýhodněním integrovaným ve školách a školských zařízeních, žákům se 
zdravotním postižením a žákům se zdravotním znevýhodněním ve školách, třídách, 

i 



odděleních nebo studijních skupinách s upravenými vzdělávacími programy, žákům se 
zdravotním postižením v základních školách speciálních a dětem s hlubokým mentálním 
postižením. 

§6 (2) Žákům základních škol speciálních a školských zařízení jsou poradenské služby 
centra poskytovány pouze v rámci diagnostiky a kontrolní diagnostiky, v odůvodněných 
případech i v rámci speciální individuální nebo skupinové péče. kterou nezajišťuje škola nebo 
školské zařízení, kde je žák zařazen. 

§6 (3) Činnost centra se uskutečňuje ambulantně na pracovišti centra a návštěvami 
pedagogických pracovníků centra ve školách a školských zařízeních, případně v rodinách, 
v zařízeních pečujících o žáky se zdravotním postižením. 

(4) Centrum: 

a) zjišťuje speciální připravenost žáků se zdravotním postižením na povinnou školní 
docházku a speciální vzdělávací potřeby žáků se zdravotním postižením a žáků se 
zdravotním znevýhodněním, zpracovává odborné podklady pro integraci těchto žáků 
a pro jejich zařazení a přeřazení do škol a školských zařízení a pro další vzdělávací 
opatření, 

b) zajišťuje speciálně pedagogickou péči a speciálně pedagogické vzdělávání pro žáky se 
zdravotním postižením a žáky se zdravotním znevýhodněním, kteří jsou integrováni nebo 
kterým je stanoven jiný způsob plnění povinné školní docházky,2' 

c) vykonává speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku a poskytuje poradenské 
služby se zaměřením na pomoc při řešení problémů ve vzdělávání, v psychickém 
a sociálním vývoji žáků se zdravotním postižením a žáků se zdravotním znevýhodněním, 
na zjištění individuálních předpokladů a vytváření podmínek pro uplatňování a rozvíjení 
schopností, nadání a na začleňování do společnosti, 

d) poskytuje pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům poradenství v oblasti 
vzdělávání žáků se zdravotním postižením, 

e) poskytuje metodickou podporu škole. 



Standardní činnosti poraden 

Komplexní nebo zaměřená psychologická a speciálně pedagogická diagnostika: 

1) Zjišťování předpokladů pro školní docházku, skupinová a individuální psychologická 
a speciálně pedagogická diagnostika školní zralosti. 
2) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika dětí předškolního věku 
z důvodů nerovnoměrného vývoje. 
3) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika dětí předškolního věku. 
žáků základních škol a žáků středních škol s problémy v adaptaci a s výchovnými problémy, 
včetně specifických poruch chování. 
4) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika žáků základních škol 
a žáků středních škol s výukovými problémy, včetně specifických poruch učení, a žáků 
neprospívajících. 
5) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika jako podklad: 
a) pro integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování nebo pro specializovanou 
péči v rozsahu integrace, 
b) pro návrhy na zařazování a přeřazování žáků se specifickými poruchami učení a chování 
do škol, tříd, oddělení a studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy pro tyto žáky. 
6) Skupinová a individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika jako podklad 
pro pomoc žákům základních škol a žákům středních škol v případech komplikací při volbě 
další školy či povolání. 
7) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika žáků středních škol jako 
podklad pro pomoc při reorientaci a přestupu na jinou střední školu. 
8) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika žáků základních škol 
a žáků středních škol s osobnostními nebo sociálně-vztahovými problémy. 
9) Diagnostika sociálního klimatu třídních kolektivů jako podklad pro tvorbu nápravných 
Programů. 
10) Individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika mimořádného nadání 
žáků. 

Psychologická a speciálně pedagogická intervence: 
1) Poradenská intervence (včetně telefonické) u dětí předškolního věku, žáků základních škol 
a žáků středních škol, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků v životní krizi či 
nouzi a individuální pomoc těmto jedincům při zpracování krize v případech problémů, které 
negativně ovlivňují vzdělávání dítěte nebo žáka. 
2) Individuální práce s dětmi předškolního věku s nerovnoměrným vývojem, s obtížemi 
v adaptaci apod.l) 
3) Základní individuální a skupinová reedukace žáků se specifickými poruchami učení, 
jejichž problémy vyžadují odborně mimořádně náročnou speciálně pedagogickou péči.l) 
4) Individuální práce se žáky základních škol a žáky středních škol s obtížemi v adaptaci, 
s osobnostními, sociálně-vztahovými a podobnými problémy, které negativně ovlivňují jejich 
yzdělávání.l) 
5) Kariérové poradenství pro žáky základních a středních škol a studenty vyšších odborných 
Škol (individuální a skupinové). 
6) Poradenské nebo terapeutické vedení rodin s dítětem nebo žákem (v případech problémů, 
^eré negativně ovlivňují vzdělávání dítěte nebo žáka).l) 

Poradenské konzultace a krátkodobé poradenské vedení zákonných zástupců dětí 
Předškolního věku a žáků základních škol (popřípadě i žáků středních škol), kterým je 
Poskytována individuální nebo skupinová diagnostická a intervenční péče poradny. 

i 



8) Poradenské konzultace a doporučení pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím děti 
a žáky, kterým je poskytována individuální nebo skupinová diagnostická a intervenční péče 
poradny (tzv. intervence ve škole pro žáky). 

Informační a metodická činnost. Příprava podkladů pro vzdělávací opatření, 
dokumentace apod.: 
1) Metodické vedení práce výchovných poradců a školních metodiků prevence v základních 
a středních školách. 
2) Příprava podkladů 
a) pro integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování do základních a středních 
škol, 
b) pro zařazení žáků se specifickými poruchami učení a chování do škol, tříd. oddělení 
a studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy pro tyto žáky. 
3) Při přípravě podkladů může v případech, kdy je dítě v dlouhodobé péči odborného lékaře 
a klinického psychologa, školské poradenské zařízení vycházet z podkladů a závěrů 
klinického psychologa, který tuto dlouhodobou péči dítěti poskytuje. 
4) Poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům v oblasti péče o děti 
Předškolního věku, žáky základních škol a žáky středních škol, jejichž školní vzdělávání 
vyžaduje zvláštní pozornost. 
5) Poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům základních a středních škol 
v souvislosti s integrací žáků se zdravotním postižením a s vytvářením a naplňováním 
lndividuálních vzdělávacích plánů pro tyto žáky. 
6) Zpracování zpráv o žácích pro zákonné zástupce, školy a další instituce v souladu 
s Předpisy o ochraně osobních údajů. 

Vedení dokumentace, vedení evidence a administrativa související se standardními 
^nnostmi v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. 

Metodická pomoc při tvorbě preventivních programů škol. 
Spolupráce se středisky výchovné péče při poskytování standardních služeb pro žáky se 

sPecifíckými poruchami chování a s rizikem vzniku sociálně patologických jevů, pro jejich 
2akonné zástupce a pedagogické pracovníky, kteří je vzdělávají. 

l) = jedná se o tzv. krátkodobou intervenci, tj. takovou, která netrvá déle než Ví roku 



Standardní činnosti center 

I* Standardní činnosti společné 

1) Vyhledávání žáků se zdravotním postižením. 
2) Kompl exní diagnostika žáka (speciálně pedagogická a psychologická). 
3) Tvorba plánu péče o žáka (strategie komplexní podpory žáka, pedagogicko-psycholo<iické 
vedení apod.). 
4) Přímá práce s žákem (individuální a skupinová). 
5) Včasná intervence. 
6) Konzultace pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky, školy a školská zařízení. 

Sociálně právní poradenství (sociální dávky, příspěvky apod.). 
8) Krizová intervence. 
9) Metodická činnost pro zákonné zástupce, pedagogy (podpora při tvorbě individuálního 
vzdělávacího plánu). 
10) Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením. 
11) Zapůjčování odborné literatury. 
12) Zapůjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek podle potřeb žáků. 
13) Ucelená rehabilitace pedagogicko-psychologickými prostředky. 
14) Pomoc při integraci žáků se zdravotním postižením do mateřských, základních a středních 
skol, instruktáž a úprava prostředí. 
15) Všestranná podpora optimálního psychomotorického a sociálního vývoje žáků se 
zdravotním postižením v duchu tzv. ucelené rehabilitace (využívání prostředků pedagogicko 
Psychologických, léčebných, sociálních a pracovních), tj. zajištění komplexní péče zaměřené 
nejen na žáka s postižením, ale na celou jeho rodinu. 
16) Vedení dokumentace centra a příprava dokumentů pro správní řízení. 
17) Koordinace činností s poradenskými pracovníky škol, s poradnami a středisky výchovné 
Péče. 
18) Zpracování návrhů k zařazení do režimu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
Potřebami. 
19) Zpracování návrhů individuálních vzdělávacích plánů. 

20) Tvorba, návrhy a nabídka speciálních pomůcek podle individuálních potřeb žáků. 

tt- Standardní činnosti speciální 

l) Centrum poskytující služby žákům s vadami řeči, jejich zákonným zástupcům, školám 
a Školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky 
a) logopedická diagnostika a depistáž poruch komunikace 
k) zpracování anamnézy 
c) zpracování programů logopedické intervence 

aplikace logopedických terapeutických postupů 
e) aplikace logopedických stimulačních postupů 

aplikace logopedických edukačních postupů 
8) aplikace logopedických reedukačních postupů 
f1) práce s žáky s potřebou logopedické péče nevyžadující úpravu vzdělávacího programu 
0 péče o děti cizinců 
J) řešení výchovných problémů 
k) instruktáže pro zákonné zástupce a pedagogické pracovníky 
1) Vedení logopedických deníků 
m) zpracování a vedení záznamů o individuální logopedické péči 

i 



n) tvorba didaktických a metodických materiálů pro rozvoj komunikace, tvorba pracovních 
listů 

2) Centrum poskytující služby žákům se zrakovým postižením, jejich zákonným 
zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky 
a) výcvik specifických činností u zrakově postiženého žáka a nácvik používání 
kompenzačních pomůcek 
b) smyslová výchova zrakově postiženého žáka 
c) rozvoj zrakových funkcí, zraková stimulace 
d) propedeutika čtení a psaní bodového písma 
e) propedeutika čtení a psaní zvětšeného černotisku, grafomotorické cviky 
f) metodická činnost a příprava ke čtení a psaní zvětšeného černotisku 
g) tyflografika 
h) nácvik podpisu 
0 zraková hygiena 
j) rozvoj matematických představ 
k) rozvoj estetického vnímání zrakově postiženého žáka 
1) nácvik orientace a samostatného pohybu zrakově postiženého žáka, nácvik sebeobsluhy 
m) práce se speciálními pomůckami 
n) informace o didaktických pomůckách pro zrakově postiženého žáka, zvukové 
a audiovizuální pomůcky 
0) sociálně rehabilitační program 
P) koordinace setkání zákonných zástupců a pedagogických pracovníků vzdělávajících 
zrakově postižené žáky 
q) metodické vedení asistentů pedagogů, kteří pracují se zrakově postiženými žáky 
Všechna témata jsou spojena s nácvikem práce s vhodnými kompenzačními pomůckami podle 
věku žáka, typu a stupně postižení. 

3) Centrum poskytující služby žákům se sluchovým postižením, jejich zákonným 
Zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky 
a) budování a rozvoj komunikačních dovedností žáka 
b) orální komunikace (logopedické techniky: výstavba mluvené řeči od hlásek po věty, 
náprava výslovnosti, posazení hlasu, rozvoj slovní zásoby, sluchová výchova, rytmizace, 
dechová cvičení) 
c) vizuálně motorická komunikace (znakový jazyk, oční kontakt, jemná a hrubá motorika, 
mimika obličeje, polohy a postavení rukou, umístění v prostoru, pojmová a slovní zásoba ve 
Znacích, stavba věty) 
d) výcvik čtení s porozuměním 
e) výcvik odezírání 
f) kurzy znakového jazyka pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky, školy a školská 
Nařízení 
§) spolupráce s příslušným odborným zdravotnickým zařízením, klinikou ORL, která provádí 
°peraci kochleárního implantátu, na speciálně pedagogické přípravě žáka na tento zákrok 
a participace na následné rehabilitaci 

li! cvičení na posilování nepostižených smyslových funkcí 
1) n á c v i k p o u ž í v á n í k o m p e n z a č n í c h p o m ů c e k 

J) individuální a skupinové terapie pro zákonné zástupce vedené psychologem 
'O rodinná terapie, krizová terapie, terapie pro neslyšící zákonné zástupce 

instruktáže pro zákonné zástupce 

A 



m) sluchová výchova, zásady manuální komunikace, rozvoj motoriky dítěte, výstavba orální 
řeči, alternativních metod čtení, analyticko-syntetická metoda čtení, vedení pojmových 
deníků, řešení výchovných problémů, nácvik čtení s porozuměním, využívání kompenzačních 
pomůcek, příprava na operaci kochleárního implantátu apod. 
n) nácvik činností pro vyšetření audiometrem a příprava na audiometrické vyšetření (dítě 
předškolního věku čeká v budoucnu audiometrické vyšetření sluchu u lékaře, které vyžaduje 
spolupráci dítěte; ve školním věku podstupuje žák toto vyšetření nejméně lx ročně; aby bylo 
vyšetření objektivní, je dobré zvykat dítě na spolupráci s vyšetřujícím) 

4) Centrum poskytující služby žákům s tělesným postižením, jejich zákonným zástupcům, 
školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky 
a) budování a rozvoj komunikativních, lokomočních, manipulačních a dalších dovedností 
žáků 
b) vývojový screening, diagnostika zrání centrálního nervového systému, včasná diagnostika 
organického poškození centrálního nervového systému u dětí raného věku, využití metodiky 
Walter Strassmeier, Portage 
c) školní věk - metodika nácviku čtení a psaní (grafomotorika po obsahové a technické 
stránce, specifické metodiky nácviku psaní a čtení, alternativních metod čtení, atp.) 
d) speciální nácvik práce s počítačem jako prostředkem komunikace a získávání informací 
e) logopedická péče (využití speciálních metod, zejména augmentativní a alternativní 
komunikace, makaton, znak do řeči, sociální čtení) 
0 využití některých specifických forem terapie, jako je např. arteterapie, muzikoterapie 

5) Centrum poskytující služby žákům s mentálním postižením, jejich zákonným 
zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky 
a) metodika cvičení pro děti raného věku, Strassmeier, Portage, vývojový screening 
b) smyslová výchova dětí předškolního věku s mentálním postižením 
c) rozvoj hrubé a jemné motoriky, nácvik sebeobsluhy a sociálních vztahů 
d) rozvoj estetického vnímání 
e) hudební činnosti, výtvarné a pohybové činnosti 
0 příprava na zařazení do výchovně vzdělávacího procesu 
8) rozvoj grafomotoriky, systematický rozvoj slovní zásoby, systematický rozvoj dílčích 
výukových funkcí 
h) logopedická péče se zaměřením na alternativní a augmentativní komunikaci, piktogramy, 
2nak do řeči, komunikační tabulky, sociální čtení a počty 
0 netradiční formy výuky žáků s mentálním postižením 
J) nácvik prvního čtení a čtení hůlkového písma 

hůlková písanka; psaní hůlkovým písmem, využití počítače nebo psacího stroje 
alternativní formy čtení 

využití arteterapie a muzikoterapie 

Centrum poskytující služby žákům s poruchami autistického spektra, jejich zákonným 
^stupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky 

domácí program - rozvoj funkční komunikace, sociálních dovedností, pracovních návyků, 
^beobsluhy, volnočasových aktivit, eliminace problémového chování, práce s rodinou 
> Příprava na zařazení do výchovně vzdělávacího procesu a vzdělávání žáků s poruchami 

autistického spektra 

i 



c) uplatňování metodiky strukturovaného učení, aplikované behaviorální analýzy a jiných; 
metodické vedení zaměstnanců ve školství, spolupráce s rodinou, konzultace s ostatními 
účastníky péče 
d) osvětová činnost 
e) spolupráce se školskými zařízeními a ostatními účastníky péče, semináře, konzultace 
0 rodičovské skupiny 
g) instruktáž, podpůrná skupina, řešení výchovných problémů, sourozenecké vztahy apod. 
h) nácvik funkční komunikace, sociálního chování a zvládání náročného chování 

7) Centrum poskytující služby žákům hluchoslepým, jejich zákonným zástupcům, školám 
a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky použijí se standardní činnosti speciální podle 
typu zdravotního postižení žáka 

8) Centrum poskytující služby žákům s více vadami, jejich zákonným zástupcům, školám 
a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky použijí se standardní činnosti speciální podle 
typu zdravotního postižení žáka. 



Příloha č. 5.3 

73/2005 Sb. 

VYHLÁŠKA 
o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

§1 
§1 (1) Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen 

"speciální vzdělávání") a vzdělávání dětí, žáků a studentů (dále jen "žák") mimořádně 
nadaných se uskutečňuje s pomocí podpůrných opatření, která jsou odlišná nebo jsou 
poskytována nad rámec individuálních pedagogických a organizačních opatření spojených se 
vzděláváním žáků stejného věku ve školách, které nejsou samostatně zřízené pro žáky se 
zdravotním postižením (dále jen "běžná škola"). 

§ 1 (2) Podpůrnými opatřeními při speciálním vzdělávání se pro účely této vyhlášky 
rozumí využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, 
rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, zařazení 
předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování pedagogicko-psychologických služeb,0 

zajištění služeb asistenta pedagoga.2' snížení počtu žáků ve třídě, oddělení nebo studijní 
skupině nebo jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby 
žáka. 

§1 (3) Podpůrnými opatřeními při vzdělávání mimořádně nadaných žáků se pro účely této 
vyhlášky rozumí využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, 
didaktických materiálů, poskytování pedagogicko-psychologických služeb, nebo jiná úprava 
organizace vzdělávání zohledňující vzdělávací potřeby těchto žáků. 

§1 (4) Za žáky s těžkým zdravotním postižením se pro účely této vyhlášky považují žáci 
s těžkým zrakovým postižením, těžkým sluchovým postižením, těžkou poruchou 
dorozumívacích schopností, hluchoslepí, se souběžným postižením více vadami, s autismem, 
s těžkým tělesným nebo těžkým či hlubokým mentálním postižením. Těmto žákům s ohledem 
na rozsah speciálních vzdělávacích potřeb náleží nejvyšší míra podpůrných opatření. 

ČÁST DRUHÁ 

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ§2 

Zásady a cíle speciálního vzdělávání 

Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby 
zjištěny na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření školským 
Poradenským zařízením3) a jejich rozsah a závažnost je důvodem k zařazení žáků do režimu 
speciálního vzdělávání. Speciální vzdělávání se poskytuje i žákům zařazeným do škol 
zřízených při školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy4) 

§3 

Formy speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením 

(1) Speciální vzdělávání žáků se zdravotním postižením5 ' je zajišťováno 

a) formou individuální integrace, 
b) formou skupinové integrace, 
c) ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením (dále jen "speciální 

škola"), nebo 
d) kombinací forem uvedených pod písmeny a) až c). 



(2) Individuální integrací se rozumí vzdělávání žáka 

a) v běžné škole, nebo 
b) v případech hodných zvláštního zřetele ve speciální škole určené pro žáky s jiným druhem 

zdravotního postižení. 
§3 (3) Skupinovou integrací se rozumí vzdělávání žáka ve třídě, oddělení nebo studijní 

skupině zřízené pro žáky se zdravotním postižením v běžné škole nebo ve speciální škole 
určené pro žáky s jiným druhem zdravotního postižení. 

§3 (4) Žák se zdravotním postižením se přednostně vzdělává formou individuální 
integrace v běžné škole, pokud to odpovídá jeho potřebám a možnostem a podmínkám 
a možnostem školy. 

§6 

Individuální vzdělávací plán 

§6 (1) Individuální vzdělávací plán7) se stanoví v případě potřeby především pro 
individuálně integrovaného žáka, žáka s hlubokým mentálním postižením, případně také pro 
žáka skupinově integrovaného nebo pro žáka speciální školy. 

§6 (2) Individuální vzdělávací plán vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné 
školy, závěrů speciálně pedagogického vyšetření, popřípadě psychologického vyšetření 
Školským poradenským zařízením, popřípadě doporučení registrujícího praktického lékaře pro 
děti a dorost nebo odborného lékaře nebo dalšího odborníka, a vyjádření zákonného zástupce 
žáka nebo zletilého žáka. Je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích 
potřeb žáka. 

§6 (3) Individuální vzdělávací plán je součástí dokumentace žáka. 

(4) Individuální vzdělávací plán obsahuje: 

a) údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuální speciálně 
pedagogické nebo psychologické péče žákovi včetně zdůvodnění, 

b) údaje o cíli vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, včetně případného 
prodloužení délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání, volbu pedagogických 
postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení, úpravu konání závěrečných 
zkoušek, maturitních zkoušek nebo absolutoria, 

c) vyjádření potřeby dalšího pedagogického pracovníka nebo další osoby podílející se na 
práci se žákem a její rozsah; užáka střední školy se sluchovým postižením a studenta 
vyšší odborné školy se sluchovým postižením se uvede potřebnost nezbytných 
tlumočnických služeb a jejich rozsah,8' případně další úprava organizace vzdělávání, 

d) seznam kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic 
a didaktických materiálů nezbytných pro výuku žáka nebo pro konání příslušných 
zkoušek, 

e) jmenovité určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým 
bude škola spolupracovat při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka, 

f) návrh případného snížení počtu žáků ve třídě běžné školy, kde se žák vzdělává, 
g) předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků nad rámec prostředků státního 

rozpočtu poskytovaných podle zvláštního právního předpisu,9 ' 
h) závěry spec iá lně pedagog ických , popř ípadě p s y c h o l o g i c k ý c h vyše t ření . 

§6 (5) Individuální vzdělávací plán je vypracován zpravidla před nástupem žáka do školy, 
nejpozdčji však 1 měsíc po nástupu žáka do školy nebo po zjištění speciálních vzdělávacích 
Potřeb žáka. Individuální vzdělávací plán může být doplňován a upravován v průběhu celého 
školního roku podle potřeby. 



§6 (6) Za zpracování individuálního vzdělávacího plánu odpovídá ředitel školy. 
Individuální vzdělávací plán se vypracovává ve spolupráci se školským poradenským 
zařízením a zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem. 

§6 (7) Ředitel školy seznámí s individuálním vzdělávacím plánem zákonného zástupce 
žáka nebo zletilého žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. 

§6 (8) Školské poradenské zařízení sleduje a dvakrát ročně vyhodnocuje dodržování 
postupů a opatření stanovených v individuálním vzdělávacím plánu a poskytuje žákovi, škole 
i zákonnému zástupci žáka poradenskou podporu. V případě nedodržování stanovených 
opatření informuje o této skutečnosti ředitele školy. 

§6 (9) Ustanovení odstavců 6 a 7 se vztahují na změny v individuálním vzdělávacím 
plánu obdobně. 

§7 
Asistent pedagoga 

§7 (1) Hlavními činnostmi asistenta pedagoga2 ' jsou pomoc žákům při přizpůsobení se 
školnímu prostředí, pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací 
činnosti, pomoc při komunikaci se žáky, při spolupráci se zákonnými zástupci žáků 
a komunitou, ze které žák pochází. 

§7 (2) Žádost o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga obsahuje název a sídlo 
právnické osoby, která vykonává činnost školy, počet žáků a tříd celkem, počet žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami, dosažené vzdělání asistenta pedagoga, předpokládanou 
výši platu nebo mzdy, zdůvodnění potřeby zřízení funkce asistenta pedagoga, cíle, kterých 
chce ředitel školy zřízením této funkce ve škole dosáhnout, a náplň práce asistenta pedagoga. 

8 
Organizace speciálního vzdělávání 

§8(1) Forma a obsah speciálního vzdělávání žáka a míra podpůrných opatření se stanoví 
podle rozsahu speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 

§8 (2) Speciální vzdělávání a podpůrná opatření doporučená školským poradenským 
zařízením zabezpečuje škola ve spolupráci se školským poradenským zařízením. 

§8 (3) Ve třídě mateřské školy samostatně zřízené pro děti se zdravotním postižením je 
rozsah výuky předmětů speciálně pedagogické péče nejvýše 3 hodiny denně. 

§8 (4) Žáci se zdravotním postižením, kteří se vzdělávají v základní škole nebo třídě 
základní školy samostatně určené pro tyto žáky, mohou mít na prvním stupni nejvýše 5 
vyučovacích hodin v dopoledním vyučování a 5 vyučovacích hodin v odpoledním vyučování; 
na druhém stupni nejvýše 6 vyučovacích hodili v dopoledním vyučování a 6 vyučovacích 
hodin v o d p o l e d n í m vyučován í . 

§8 (5) Ve třídách, odděleních a studijních skupinách zřízených pro žáky se zdravotním 
postižením mohou být zařazeni žáci 2 i více ročníků. 

§8 (6) Ve třídách, odděleních a studijních skupinách určených pro žáky s těžkým 
Zdravotním postižením mohou zabezpečovat výchovně vzdělávací činnost souběžně 3 
Pedagogičtí pracovníci, z nichž 1 je asistent pedagoga. 

§8 (7) Ve třídách, odděleních a studijních skupinách, ve kterých se vzdělává žák se 
zdravotním postižením, může se souhlasem ředitele školy a zákonného zástupce žáka nebo 
Zletilého žáka působit osobní asistent, který není zaměstnancem právnické osoby, která 
vykonává činnost školy. 



§8 (8) Ve vybraných předmětech se žáci se zdravotním postižením v rámci svých 
možností mohou vzdělávat společně s ostatními žáky školy a být zapojeni do všech činností 
školy v době mimo vyučování. 

§8 (9) Pro osoby s těžkým mentálním postižením, více vadami nebo autismem, které 
nezískaly základy vzdělání, může základní škola speciální organizovat kursy k jejich získání. 

§8 (10) Pro přípravu na vzdělávání dětí s těžkým mentálním postižením, více vadami 
nebo autismem lze zřídit přípravný stupeň základní školy speciální. 

§9 
Zařazování žáků se zdravotním postižením 

do speciálního vzdělávání 

§9(1) Zařazení žáka se zdravotním postižením do některé formy speciálního vzdělávání 
podle §3 provádí ředitel školy na základě doporučení školského poradenského zařízení 
a souhlasu zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka. 

§9 (2) Zařazení žáka se zdravotním postižením do některé formy speciálního vzdělávání 
podle §3 může předcházet diagnostický pobyt tohoto žáka ve škole, do níž má být zařazen, 
a to v délce 2 až 6 měsíců. 

§9 (3) Dojde-li k významné změně speciálních vzdělávacích potřeb žáka se zdravotním 
postižením, zařazení tohoto žáka do režimu speciálního vzdělávání přezkoumá školské 
poradenské zařízení a případně navrhne úpravu tohoto režimu. V případě přeřazení do jiného 
vzdělávacího programu zařadí ředitel školy žáka do ročníku, který odpovídá dosaženým 
znalostem a dovednostem žáka. 

§9 (4) Pokud ředitel běžné školy nebo ředitel speciální školy nezařadí žáka se zdravotním 
postižením, který má povinnost plnit školní docházku, do některé z forem speciálního 
vzdělávání podle §3, oznámí tuto skutečnost zákonnému zástupci žáka se zdravotním 
post ižením, k r a j s k é m u úřadu a obci , v níž m á žák trvalý pobyt . 

§10 
Počty žáků 

§10(1) Třída, oddělení a studijní skupina zřízená pro žáky se zdravotním postižením 
a třída ve škole při zdravotnickém zařízení má nejméně 6 a nejvíce 14 žáků s přihlédnutím 
k věku a speciálním vzdělávacím potřebám žáků. Třída, oddělení a studijní skupina zřízená 
pro žáky s těžkým zdravotním postižením má nejméně 4 a nejvíce 6 žáků. 

§10(2) K doplnění počtu žáků ve třídě, oddělení a studijní skupině stanoveného 
v odstavci 1 mohou být na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka 
zařazeni i žáci bez zdravotního postižení. Jejich počet nepřesáhne 25% nejvyššího počtu žáků 
ve třídě, oddělení nebo studijní skupině podle odstavce 1. 

§10 (3) Ředitel školy může dělit třídy, oddělení a studijní skupiny na skupiny v souladu 
se školním vzdělávacím programem, pedagogickými, hygienickými, ekonomickými 
a prostorovými podmínkami,10) požadavky na bezpečnost žáků a ochranu jejich zdraví 
a charakterem předmětu. 



Příloha č. 6.3 

Informace M Š M T 
k zabezpečení vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

s podporou asistence 
ě.j. 14 453/2005-24 

I. Obecné ustanovení 

Informace popisuje funkce asistenta pedagoga pro žáky se zdravotním postižením a 
asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním, představující podpůrné služby 
umožňující kvalitnější vzdělávání mnohým žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 

II. Asistent pedagoga pro žáky se zdravotním postižením 

1. 1. Speciálně pedagogické centrum nebo pedagogicko-psychologická poradna stanoví 
do podkladů, týkajících se zajištění asistenta pedagoga, nezbytný časový rozsah jeho 
podpory včetně doporučené pracovní náplně. 

2. 2. Podpůrná služba asistenta pedagoga se doporučuje upřednostnit v 1. třídách školy, 
v dalších postupných ročnících se předpokládá postupné omezování asistenční služby 
v souladu s věkovým i sociálním osamostatňováním žáků. Rozhodující je však 
aktuální stav žáků se zdravotním postižením, jejich individuální potřeby a z nich 
vyplývající potřeba podpory asistenční službou. 

3. 3. Náplň práce asistenta pedagoga stanoví ředitel školy. Ten též jednoznačně určí 
příslušné kompetence všem pedagogickým pracovníkům, kteří souběžně zabezpečují 
výchovně vzdělávací činnost ve třídě, oddělení nebo výchovné skupině2 '. Doporučuje 
se, aby vzdělávací činnost řídil učitel vyučovacího předmětu, který koordinuje 
působení dalších spolupracovníků - dalšího učitele nebo vychovatele ve třídě a 
asistenta pedagoga tak, aby vzdělávání svěřených žáků včetně žáka/žáků se 
zdravotním postižením probíhalo co nejúčinněji. 

4. 4. Asistent pedagoga poskytuje žáku s nejtěžšími formami zdravotního postižení, 
vzdělávanému převážně podle dosud platného Rehabilitačního vzdělávacího 
programu3*, p o d p ů r n é s lužby při k o m p e n z a c i j e h o z n e v ý h o d n ě n í v r ámc i plnění 
obsahu daného programu. 

III. Asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním 

1. Funkci asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním lze ustanovit 
zejména pro žáky z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením. Je 
vhodné, aby asistent pedagoga dobře znal prostředí, z něhož v převážné většině žáci 
pocházejí, např. z romské komunity. 

2) § 8 odst. 6 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávám dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 
Q dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 

3> Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy č.j. 15 988/2003-24 (Věstník MŠMT č. 8/2003). 



2. Hlavními cíli činnosti asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním jsou 
podpořit optimální sociálně-kulturní integraci žáků do školního prostředí a do 
společnosti. 

3. Náplň práce asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním stanovuje 
ředitel školy s ohledem na cíle vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Hlavní činností asistenta pedagoga je pedagogická asistence učitelům při 
výuce, pomoc žákům a jejich rodičům při aklimatizaci na školní prostředí, zapojení 
kulturně specifického prostředí žáků do vzdělávacího procesu ve škole, pomoc žákům 
při přípravě na vyučování, spolupráce s učitelem při komunikaci s rodiči žáků a 
s komunitou v místě školy. 

4. Asistent pedagoga musí v rámci získání odborné kvalifikace4 ' absolvovat studium 
pedagogiky v rozsahu nejméně 80 hodin ve vzdělávacím zařízení s akreditovaným 
programem, kde mu budou poskytnuty základní informace o jeho činnosti. 

IV. Platové zařazení a přímá pedagogická činnost asistenta pedagoga 

1. Platové zařazení asistenta pedagoga ve školách zřizovaných státem, krajem, obcí a 
svazkem obcí ve smyslu nařízení vlády č. 469/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 
331/2003 Sb., katalog prací č. 2.16.3, se uskutečňuje na základě nejnáročnějších 
požadovaných činností a odborné kvalifikace. Platové zařazení je možné od 4. do 8. 
platové třídy podle požadavků školy a školského zařízení na náročnost vykonávané 
práce . As i s t en t p e d a g o g a j e p e d a g o g i c k ý m p r a c o v n í k e m , p r o t o m u n á l e ž í p l a tový tarif 
podle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 330/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 8 
týdnů dovolené. 

2. Míru přímé pedagogické činnosti stanoví asistentu pedagoga ředitel školy nebo 
školského zařízení v rozpětí 20 až 40 hodin týdně podle potřeby školy či školského 
zařízení. 

PaedDr. Jaroslav Mtillner 
náměstek ministryně 

§ 20 písm. e/ a § 22 odst. 1 pism. b/ zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
kterých zákonů. 
Příloha Nařízeni vlády č. 75/2005 Sb.. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně 

Pedagogické a přímé pedagogické-psychologické činnosti pedagogických pracovníků. 



P ř í l o h a č. 7.3 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

8. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně 
nadaných 

8.1 Vzdělávání dětí se spec iá ln ími vzdě l ávac ími po t řebami 

RVP PV vychází ve své základní koncepci z respektování individuálních potřeb a možností dítěte, 

Z toho důvodu je R V P PV základním východiskem i pro přípravu vzdělávacích programů pro děti se 
speciálními potřebami, ať už j sou tyto dčti vzdělávány v bčžné mateřské škole či v mateřské škole 
s upraveným vzdělávacím programem. 

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Při 
vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami j e třeba jejich naplňování přizpůsobovat tak, 
aby maximálně vyhovělo dětem, jejich potřebám i možnostem. Snahou pedagogů by - stejně jako 
ve vzdělávání dětí, které speciální vzdělávací potřeby nemají - mělo být vytvořeni optimálních 
podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby 
dosáhlo co největší samostatnosti. 

Oproti vzdělávání běžné populace dětí vyžaduje vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami obvykle některé jiné, popř. některé další podmínky.' Základní povinné podmínky pro 
předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou stanoveny zákony, vyhláškami 
a prováděcími předpisy. : Kromě těchto podmínek je třeba, aby předškolní pedagog bral v úvahu ještě 
podmínky další, které ovlivňují kvalitu poskytovaného vzdělávání. Jsou to podmínky, které vyplývají 
z přirozených vývojových potřeb dětí předškolního věku (ty jsou formulovány v RVP PV), a zároveň 
i ty, které jsou dány jejich speciálními potřebami. Některé jsou pro všechny děti společné, j iné se liší 
podle charakteru a stupně postižení či znevýhodnění dítěte a v obecné formě se zpravidla týkají určité 
skupiny dětí. Pedagog by měl zajišťovat tyto podmínky s ohledem na vývojová a osobnostní specifika 
těchto dětí a měl by být vzdělán v oblasti speciální pedagogiky. 

Podmínky pro vzdělávám dětí se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením. 
Ve vztahu k druhu a stupni postižení dítěte jsou podmínky při jeho vzdělávání (speciálním 
i integrovaném) plně vyhovující, jestliže: 

u dětí s tělesným postižením 

- je zajištěno osvojení specifických dovedností v rozsahu individuálních možností dítěte 

- je zabezpečena možnost pohybu dítěte v prostorách školy pomocí dostupných technických 
prostředků nebo lidských zdrojů 

- jsou vytvářeny podmínky pro náhradní tělovýchovné aktivity dítěte možné v rámci jeho 
postižení 

- jsou využívány kompenzační (technické a didaktické) pomůcky 

- počet dětí ve třídě je snížen 

1 dětí se zrakovým postižením 

- je zajištěno osvojení specifických dítětem zvládnutelných dovedností zaměřených na 
samostatnost a sebeobsluhu 

- prostředí je bezbariérové, s ohledem na zrakové postižení dítěte pro ně maximálně bezpečné 

- je dodržována předepsaná zraková hygiena 

' Např. v oblasti věcného prostředí, životosprávy dětí, psychosociálního klimatu, organizace vzdělávání, 
personálního a pedagogického zajištění, spolupráce mateřské školy s rodinou apod. 
* Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a j iném vzdělávání, vyhláška o vzdělávání dětí, 

žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a o vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně 
nadaných 



- je vytvářena nabídka alternativních (zvládnutelných) aktivit 
- jsou využívány vhodné kompenzační (technické, zvláště optické a didaktické) pomůcky 

a hračky 

- počet dětí ve třídě je snížen 

- je zajištěna přítomnost asistenta (podle míry a stupně postižení) 
u dětí se sluchovým postižením 

- je zajištěno osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám 
a možnostem dítěte 

- je dodržována sluchová hygiena 

- jsou zajištěny a využívány vhodné kompenzační (technické a didaktické) pomůcky 

- vzdělávání dítěte probíhá ve vhodném komunikačním systému 

u dětí s mentální retardací 

- je zajištěno osvojení specifických dovedností zaměřených na zvládnutí sebeobsluhy a 
základních hygienických návyků v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení 

- jsou využívány vhodné kompenzační (technické a didaktické) pomůcky 

- je zajištěna přítomnost asistenta (podle míry a stupně postižení) 

- počet dětí ve třídě je snížen 

u dětí s poruchami pozornosti a vnímání (děti s poruchou učení a chovám) 

- prostředí je pro dítě zklidňující 

- je zajištěn zvýšený bezpečnostní dohled 

- počet dětí ve třídě je snížen 

- je zajištěn důsledný individuální přístup pedagoga k dítěti 

- mateřská škola těsně spolupracuje s SPC a s rodiči dítěte 

- jsou využívány speciální didaktické pomůcky zaměřené na cvičení soustředění 
a pozornosti 

w dětí s poruchami řeči 

- je zajištěna kvalitní průběžná logopedická péče 

- je zajištěna těsná spolupráce s odborníky a s rodiči dítěte 

" dětí s více vadami a aut ismem 

- je zajištěno osvojení specifických dovedností, zaměřených na sebeobsluhu 

- vzdělávací prostředí je klidné a pro dítě podnětné 

- je zajištěna přítomnost asistenta 

- počet dětí ve třídě je snížen 

- jsou využívány vhodné kompenzační (technické a didaktické) pomůcky 

- jsou zajištěny další podmínky podle druhu a stupně postižení 

Podmínky pro vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením 
Vzdělávání je třeba přizpůsobit potřebám, které vyplývají ze zdravotního oslabení dítěte, které jsoii 
důsledkem jeho dlouhodobější nemoci, nebo které jsou dány lehčími poruchami jeho učení a chování 



Vzdělávání dětí se zdravotním postižením v mateřských školách či třídách se vzdělávacím 
programem upraveným podle speciálních potřeb dětí je v souladu s příslušnou vyhláškou'1 personálně 
posíleno v osobě dalšího pedagogického pracovníka a zabezpečeno dle potřeby souběžným působením 
dvou pedagogických pracovníků ve třídě. Pro integrované vzdělávání není tato podmínka (možnost) 
legislativně stanovená. Pokud je však vzdělávání dítěte a péče o ně natolik náročná, že vyžaduje péči 
dalšího pedagoga či j iného pracovníka, je vhodné jeho účast zajistit. 

Podmínky vzdělávání děti se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání dětí ze socio - kulturně 
znevýhodňujícího prostředí, dětí s oslabeným rodinným zázemím či dětí, které pocházejí z jazykově 
odlišného prostředí a které nemluví jazykem, v němž probíhá vzdělávání, se uskutečňuje podle 
požadavků daných RVP PV. Snížená sociální adaptabilita těchto děti či zvýšená potřeba výchovya 
vzdělávám v některé oblasti vyžaduje úpravu vzdělávacího obsahu i podmínek vzdělávání. V mateřské 
škole jsou uplatňovány speciální vzdělávací metody umožňující včasnou diagnostiku a rozvojovou 
stimulaci dětí. 

Děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí mohou být vzdělávány také v přípravných třídách 
základní školy. Podmínky pro tuto formu vzdělávání jsou stanoveny vyhláškou.4 

Integrované vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání těchto dětí 
v mateřských školách či třídách s programem upraveným podle speciálních vzdělávacích potřeb dětí 
snáze splňuje základní povinné podmínky a v mnoha ohledech potřebám dětí vyhovuje lépe než 
prostředí běžných mateřských škol5. Integrace dětí do běžné mateřské školy však znamená přiblížení 
se normálnímu prostředí a oslabení určité izolace dítěte i j eho případného vylučování ze společnosti 
ostatních vrstevníků. To bezpochyby usnadňuje osobnostní a sociální rozvoj i sociální integraci dítěte. 
Z toho důvodu RVP PV podporuje integraci dětí všude tam. kde je to vzhledem k druhu a míře 
postižení či znevýhodnění dítěte možné. resp. kde lze vytvořit a zajistit potřebné podmínky. 

Integrace dětí do podmínek běžných mateřských škol má vedle nesporných pozitiv i svá rizika. 
Základním předpokladem toho, aby byla tato rizika vyloučena, popř. maximálně snížena, j e stanovit, 
co v kterém konkrétním případě potřeby dítěte představují, jaké z nich vyplývají nároky na práci 
předškolního pedagoga a jaké podmínky je třeba v prostředí mateřské školy vytvořit. Předškolní 
pedagog musí zvážit, zda j e schopen tyto nároky splnit - ať už se to týká podmínek materiálních, 
psychosociálních, personálních, odborných a dalších a podle toho se odpovědně rozhodnout. Pokud 
přijme do své péče např. dítě s vážným zdravotním postižením a sám není dostatečně odborně 
kompetentní k péči o ně (tj. nemá potřebné speciálně pedagogické vzdělání), vždy musí úzce 
spolupracovat s příslušným odborníkem - speciálním pedagogem, dětským psychologem, popř. 
lékařem a konzultovat problémy, s nimiž se při vzdělávání tohoto dítěte setkává. Je třeba, aby společné 
závěry promítal v dostatečné míře do vzdělávacího programu školy či třídy, do individuálního 
vzdělávacího programu integrovaného dítěte i do své práce. 

Při vzdělávání, které integruje děti s postižením či znevýhodněním do vzdělávacího programu 
běžné mateřské školy, j e nutno na jejich potřeby dostatečně pamatovat při přípravě školního 
či třídního programu. Ten j e třeba co do obsahu i prostředků jednotlivcům či skupině dětí vhodně 
Přizpůsobit, popř. j e j doplnit dílčími stimulačními programy. Tam, kde je to potřebné a účelné, je 
nutno pro jednotlivé děti sestavovat individuální vzdělávací programy, které jejich vzdělávacím 
Potřebám, fyzickým či psychickým možnostem i sociální situaci maximálně vyhoví. Pokud j e 
zapotřebí,' aby součástí vzdělávacího programu pro děti integrované v běžné mateřské škole byly 
speciální činnosti, měl by spolupracovat předškolní pedagog při jeho přípravě i při jeho realizaci 
s příslušným odborníkem (speciálním pedagogem, lékařem, rehabilitačním pracovníkem, 
Psychologem apod.). 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřských školách s upraveným 
vzdělávacím programem se uskutečňuje na základě školních vzdělávacích programů upravených podle 
speciálních potřeb dětí. 

3 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a o vzdělávání dětí, žáků a 
studentů mimořádně nadaných 

Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky 
5 Výhodou j e např. odborně vyškolený personál, nižší počet dětí ve skupině, speciálně upravené prostředí apod.. 



Důležitou podmínkou úspěšnosti předškolního vzdělávání dětí s postižením či znevýhodněním 
- ať už probíhá podle běžných či speciálních programů - je nejen volba vhodných (potřebám dětí 
odpovídajících) vzdělávacích metod a prostředků, ale i uplatňování vysoce profesionálních postojů 
pedagogů i ostatních pracovníků, kteří se na péči o dítě a jeho vzdělávání podílejí. Rozvoj osobnosti 
dítěte s postižením závisí na citlivosti a přiměřenosti působení okolí mnohem více, než je tomu 
u dítěte, které není ve svých možnostech primárně omezeno. Je nezbytné, aby pedagog postupoval 
vždy s vědomím, že takové dítě má jiné osobnostní předpoklady a j e v obtížnější situaci: má menší 
zkušenosti a větší problémy s osamostatňováním, hůře se prosazuje, má méně rozvinutou schopnost 
autoregulace apod. Je proto velmi důležité, aby pedagog - v souladu se základními požadavky 
RVP PV - ponechal dítěti při nezbytném usměrňování, zvýšeném dozoru a pomoci také dostatek 
samostatnosti a vlastního rozhodování a poskytoval mu tolik potřebnou pozitivní motivaci (oceňoval 
snahu, chválil i ty nejmenší úspěchy a pokroky). Je nutné zajistit, aby děti s postižením 
či znevýhodněním byly od počátků vzdělávání přijímány stejně jako j iné děti a nedostávaly od okolí 
častěji než ostatní negativní zpětnou vazbu. 

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje pedagog s dalšími 
odborníky, využívá služeb školských poradenských zařízení (speciálních pedagogických center 
a pedagogicko-psychologických poraden/ 



/ 

Příloha č. 8.3 
Vážení rodiče, 
obracím se na vás s prosbou o vyplnění předloženého dotazníku. Dotazník je 

anonymní a bude použit pouze pro mou diplomovou práci na téma integrace dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami v předškolních zařízeních. 

Děkuji Vám za Váš čas a názory. 

Blanka Kloudová 
Učitelka MŠ a studentka 5. ročníku 
předškolní pedagogiky na Pedf UK 

1. Ve kterých fázích vývoje Vašeho dítěte od narození do současnosti jste měli pocit, že 
Vám bylo pomoženo a kdy jste měli pocit, že jste byli opuštěni. 

Poc^f^ O^uŽí^Zu ' flu^^uo cro c^č^ 

^ J r L ^ J i ť á * ' v " 

2. Co si sami představujete pod pojmem integrace a jakým způsobem probíhala u 
Vašeho dítěte. 

3. Co Vás vedlo k rozhodnutí integrovat Vaše dítě do běžné mateřské školy? 
/Olu r ý* ytues' ^ c & r - ^ T C f ' 

4. Jakým způsobem jste získávali informace o dané mateřské škole, kam jste dítě 
umístili? 



5. Byla tato mateřská škola první, kam jste chtěli své dítě zapsat? 

6. Co si slibujete od pobytu Vašeho dítěte mezi zdravými dětmi v mateřské škole? 

ý /MMc^' / f 

^ / W c Á ^ ^ / J / č A - ^ ^ L e X ST^JÍ/ícr ^ ^ Y e 

7. V čem se Vaše očekávání plní? 

8. V čem se Vaše očekávání neplní? ^ , / . / . r S 

9. Pokud nastupuje Vaše dítě v září 2006 do 1. 
vybrali a kdo Vám při výběru školy pomáhal? 

třídy základní školy, jaký typ školy jste 



10. Na základě toho, co jste dosud prožili, co byste navrhovali změnit ve vztahu 
k integraci, aby se tím usnadnila situace rodičům, kteří přijdou po Vás? 

^ * clC - * 1 ^ > ^ 

st iUjurtv^s^w-e / / 

z * c > v * « ^ 

Ještě jednou Vám velice děkuji a pokud byste se chtěli k tomuto tématu více vyjádřit 
můžete využít druhé strany listu nebo mi další připomínky můžete sdělit písemně, telefonicky 
nebo elektronickou poštou. Přeji Vám mnoho radostných okamžiků. 



Příloha č. 2.3 

Vážení rodiče, 
obracím se na vás s prosbou o vyplnění předloženého dotazníku. Dotazník je 

anonymní a bude použit pouze pro mou diplomovou práci na téma integrace dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami v předškolních zařízeních. 

Děkuji Vám za Váš čas a názory. 
Blanka Kloudová 

Učitelka MŠ a studentka 5. ročníku 
předškolní pedagogiky na Pedf UK 

1. Podle jakých kritérií jste vybírali mateřskou školu? 
^"Jle. p o - J - ř e d trt ̂  š e l>\ o ci é 4 | M <2. v -je. e. v k+ i Vj 0"> / . 

Vo d l e ((/ucti šUc/el^ -f !> wi e, n«(<.of,'(/ 
' A O S o U í k ^ K l<4-cv*( ^ Oftolow.»' t U o l k y 

[ ; k o c k f t l w ^ a k o J í ; p , 6 ň í , šUclUu, So.c-as,; ~ 
b^l^V ciapo »'uic-lí í , f MCďJIM O l' Ta V^Jut) V-rtUÍ. p é - o e 

2. Jaký ke Váš postoj k integraci dětí s postižením v mateřské škole? 

3 e-4 v\ e-j V\<a o V\ á (•<: l<3 4 w ^ , 

3. Popište Vaše zkušenosti s integrací. V čem vidíte pozitiva a v čem negativa 
integrace? 
(\/<í.cp 4- i v Cl i n + e - ^ ^ c e ir\í.»M - í a W u * ' . s e 

^ ^ ^ v k o i e k t v / i ; 

„ s e ^ i/ ~ j ' 2 -

. « i * ! * * . - ^ C K f - j e r . 4 P e b . s < 

* * 
p a r < ř e A « { o - s k o l k y « - k í s I U K ^ I ' -z q 4 0 4 0 

1 , u c t o . >/<2. vwi i q i ^ e 
i e. * e v í t á ^ U « ^ ^ ř • _ _ , M ' 
4- i • , I ' U « + < . « , ' I T í v n u t t ( ^ V t o l a i A w u l ^ l ^ J ~ Vrt «. 

4. Jakým způsobem Vaše dítě vnímá děti s postižením? 

' P /Ui f , 5 e J L c e t l a t í š W o U v j , e k c U -JJCU Cv.+ e q ^ 

fs » 4 + I ž NA Á <A & 4 í w>e- s ^ i u v x f c £<z4 u 

2 e ? 4 o ! s e 1 «A a ko p v o í ? « p<= * ; p ř i j q 4 e U . e u*. 

V ^ v é ^ - l a v i , ' v i a F e í , ' . s e . 

^ l í č U , P ě K « » J i U j / 

Máte-li potřebu se k tématu integrace více vyjádřit, můžete využít druhé strany listu. 

Ještě jednou Vám děkuji. 



l i / • V I ' ~ t h a i ô à d e t 4 IÛ. ( / a l »л-t i » Č ^ l v « u v . e ^ a w v v u ' q i , - г а ье - ь 1 J 
„ i i L ' i/ i . - i 1 Ы о ç e. - f l - a c k u о J Ii « , M o | e »-ci и т i \ i K e к ч. т. -Д L .̂ V J ч! 

^ e S f l U / U y - l e ^ b t l « Л ( . р * £ а Ц 

V V J Ц U 4 <2- сЛ u « o i S, U loa! <-> • с V Л ! о V a Iv U Ч р 4 ( 

» î o V . - i J 1 - ^ » о ^ е , I е -z. Í. Н а и + t t ' U < , Ь vj i v 

v e J v č e и а i c ^ l i 4 ® 4 l' p e.4 i С í 0 

/ s 4 © v\ / -fok.-Ví, c k U p e ^ U « ; J ö j i u é s k o l k y , 

-V è 4 o H Ç> \ c>^ \e> ^ o v- ». ( / c\ с, i Ô i ív í 

й ^ t> l- O Ó i I t с*. Ц ч ^ t I 1Л <4. Vv̂  с, V £. е 4 l* ř l * 4 4 T ^ Г Lva 
4 -V я> k vj ^ 4 i1 . C l i U p a ó ^ l / с k e | k и vj у с k a 4 ; i a 4 

' { я И , ï e сЛ e 4 4 ( И a Wv о £ -e, р и г « lo ô ) w> e ( ч 

v i i ' v p v J o - e u - l e ^ H c e ^ е г / J « 4 ». 

c\ U <s Í k a. j U t c-1' s e . ^ v о Ч е и + с p ^ o р ^ ч ^ 

' l \ v e 4 - v 4 ^ v ̂  k • w л v г л b l o i n o v , л £ Ь г Ц ' м ' и e 

í . « . + ô v у с- Vi © yj <ч' и я s e 

s col I ; <Г u * s, 4 ,' e k v ^ - í l e ' р е . Vi а Г 
i е w\ 

i i 1 1 ' 



Vážení rodiče, 
obracím se na vás s prosbou . o vyplnění předloženého dotazníku. Dotazník je 

anonymní a bude použit pouze pro mou diplomovou práci na téma integrace dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami v předškolních zařízeních. 

Děkuji Vám za Váš čas a názory. 
Blanka Kloudová 

Učitelka MŠ a studentka 5. ročníku 
předškolní pedagogiky na Pedf UK 

1. Podle jakých kritérií jste vybírali mateřskou školu? 

j)/f£ ntLO ZD&V. ?oT)'éEj 7? T OZ> Jy/t^É// ?o/>Cc; 

/r/Le2> 7>JD M ' / s s i ť / r z ^ /?£? JTk^J-č* / r -f oo/^(^Ty 

2. Jaký ke Váš postoj k integraci dětí s postižením v mateřské škole? 
/ 

J>o Z / 71 tr'A,'i 

3. Popište Vaše zkušenosti s integrací. V čem vidíte pozitiva a v čem negativa 
integrace? 

l"J)/tf ?0(/7čr ?ol/ S/UŽLG ' fizTA-h/y /761/ JtéT/7/ 

JSof í/DeT / UZT^MCJ frg^, 

4. Jakým způsobem Vaše dítě vnímá děti s postižením? 

s_ / _ 
STzyíč Jfít^o & - S 7 D & T / 

Máte-li potřebu se k tématu integrace více vyjádřit, můžete využít druhé strany listu. 

Ještě jednou Vám děkuji. 



Příloha č. 3.3 

Vážená paní ředitelko, 
jsem si vědoma Vaší pracovní vytíženosti a zavalením nejrůznějších písemností, 

přesto se na Vás obracím s prosbou o vyplnění předloženého dotazníku. Dotazník je 
anonymní a bude použit pouze pro mou diplomovou práci na téma integrace děti se 
speciálními vzdělávacími potřebami v předškolních zařízeních. 

Děkuji Vám za Váš čas a názory. 

Blanka Kloudová 
Učitelka MŠ a studentka 5. ročníku 
předškolní pedagogiky na Pedf UK 

1. Co si představujete pod pojmem integrace a jakou formou probíhá ve Vaší škole? 
- tjdzgS/ďrt/' Š reč/rvi/ r&e/YCty /^STV " 

Pí? 4a}t£tZ-T/ </(/ ZDe/r-M^ " P^r; " rf s 

Py/T frtTeczorfi-N^cér/ - tePeeaeĚ.Č/ OtírS^e 

M e r t ř r r tw-SE* / » ^ f v f é r - ^ r ^ ť r x Y ^ , / * * 

2. Co ovlivnilo Vaše rozhodnutí integrovat? 

uhen ^ t o p / u N z d ^ r p t r , w r J ^ ^ 

PoPotvČeNť ooBoz/vyc* p&jthzůr/ér* - _ . c 

3. Od kdy u Vás probíhá integrace? 

6t> O* re P*čjr črÁf c s ^ J><št/ 

/V / 

4. Jste ochotná přijmout dítě s jakýmkoli postižením nebo dítě s některý typem postižení 
nemůžete přijmout? Zdůvodněte. 

M€t\\ í -rO ó OdHOnt^ TV # № yjffff-l / 

NEJD£_ O TV fiím „ftWůéT * M£ 3 N r „ f č ^ t s í r . 

5 Popište Vaše zkušenosti s integrací. V čem vidíte pozitiva a v čem negativa integrace? 

Pour/r4 ; /ve>*£' fCZ/V/fr^} * ST&r*? 

U l é t n i ROO/ÍE ' / ' « t e ř W 
o r r s f ň o u & e r * * z i c f í j & y , - / „ „ ^ j 

A £ 4 4 - 7 7 f/?-
f 

; P í z r t č j A e t o a r e i z t k / O J N / w 

t M Á e * , 

eea z/té-^,,- -zsrjysr - ČTŽ^AJV/ P&zotď f 

AV7$T?h - STtcxn/wwe rČE/vr nriř-r/v, 
»ér/ 



6. O zařazení dítěte do třídy rozhodujete sama nebo po dohodě s třídními učiteli? 

fo 

7. Charakterizujte pedagoga, který není schopen integrovat. 

8. Jakým způsobem je zajištěna speciálně pedagogická podpora? 

i s / t f i r / t c / f C A -

tOčoPao/^ 

9. Domníváte se, že integrace v mateřské škole je usnadňujícím faktorem pro úspěšnou 
integraci i na vyšších stupních škol? Jakým způsobem spolupracujete se základními 
školami? 

v i á r / r é ~ / . r 

FOZVOC //ČE Л A- /YA-tí ГС Ш 

\ í / f lf£í>. HSj čtT^čL />Яа€0'#С4 '/ 37: ^ Bcimíe/čý 

10. Byli rodiče „zdravých" dětí připraveni na integraci a jaká je zpětná vazba? 

11. Jakou podporu dáváte rodičům dětí s postižením? 

wž~i>e> t > * f i N r i / t p y <?<? P / T é 

P í ^ i / f L o <e^f p & ť & P L ^ č ^ ne: > 

š ř o c e ř / L t f a ^ V/BOBK ě-' 

12. V naší republice se stále malý počet dětí s postižením integruje do běžných MŠ. Jaké 
jsou podle Vás příčiny? 

Htťo? PW&KDtFN^C/f PEDMoev - fr/yršramy 

M i t r N f r r ě T b t t Z ^ - Z P l / / 
—r - _ ^ 

Sr/HŽ/ Z P ^ h ^ 



13. Zamyslete se, prosím, nad hlavními nedostatky systému integrace dětí s postižením 
v mateřských školách a péče o rodiny s postiženým dítětem. 

V P ^ í Y B Z / ď / / 

Ještě jednou Vám velice děkuji za Váš čas a pokud byste se chtěla k tomuto tématu více 
Vyjádřit, můžete využít druhé strany listu nebo mi další připomínky můžete sdělit písemně 
telefonicky nebo elektronickou poštou. Přeji Vám mnoho radostných okamžiků ve Vašem 
°sobním i pracovním životě. 

\ 



Příloha č. 8.4 
Vážená kolegyně, 
obracím se na Vás s prosbou o vyplnění předloženého dotazníku. Dotazník je 

anonymní a bude použit pouze pro mou diplomovou práci na téma integrace dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami v předškolních zařízeních. 

Děkuji Vám za Váš čas a názory. 
Blanka Kloudová 

Učitelka MŠ a studentka 5. ročníku 
předškolní pedagogiky na Pedf UK 

Nejdříve Vás požádám o základní údaje: 
délka Vaší praxe v mateřské škole ^ffrí. t/.. 
Vaše nejvyšší dosažené vzdělání tPfy.iF.... 
Vaše další speciálně pedagogické vzdělání ....rrr... 

Působíte ve třídě: a)/běžné 
b) speciální 

Uveďte počet dětí ve Vaší třídě: „zdravých" 
/ , s postižením a druh postižení... 

- Od kdy máte zkušenosti s integrací /•• 

1. Co si vybavujete pod pojmem integrace a jakou formou probíhá ve Vaší třídě? 
i^č} <T/í. ' o / . Čťe /ť/L ISL, 

/ /ÍČ-e./-* ' i-tC^ ^ . 
yCíx Z>řix íu/ Act/cl ^te <ÍL. oZoct e.'S> / á t ^ ť w 

2. Máte možni^í vyjádřit se k pfíjetí integrovaného dítěte do Vaší třídy? ^ * 

3 ' i n t eg race? 3 5 6 Z k U Ž e n 0 S t i ' V Í 8 m V ' d í t e p o z i t l V a a 

l / e / f r , nti, r / y p / x / y ^ S U e ^ - č 

( / ) ' / A J Í . p * c 4 y n K t ' ^ » W 

O s } M ^ Z t * * > a u * / » , ^ t e n o e . . 
z r ÍTste ochotna přijmout dite i jakýmkoli postižením? Q > ' f / * * . . . o p ť / k . , y 

fez y>i 1 A . / f á a ^ f t / L ' / - s ^ 

č>C/LO£*<!. ' ffj'^ " f č ^ / c - / 

/ 



5. Spolupracujete s dalšími poradenskými zařízeními? Pokud ano s jakými a jakou 
formou tato spolupráce probíhá. A z ^ ^ U & r £ 

^ w ^ / A t ' 0"*** i * * , ; / CPC / W ť * 

6. Pokuste se pojmout podmínky pro úspěšnou integraci a která z těchto podmínek Vám 
chybí? 

7. Jakými prostředky poskytujete speciálně pedagogickou podporu inteqrovanému 
dítěti? 

l/^^Or-tX či? tsCL /Li /l^s/f V / (^/'w ^p/ct >XY ^Z?'"*? (Zrí^* ~~ 

r tefeo/-^ ^ ^ «Te V « * 

8. Kdo se podílí na vypracovávání individuálně vzdělávacího plánu a jaké jsou Vaše 
zkusenosti s tímto pianem? H J d * e JS0U v a s e 

y<' f*- ^Ss / z / c í j J^^ 

/e 

9. Jaké máte zkušenosti s osobní asistencí? 

/ ty ^ Á S A e ^ , ^ 

s ' . / / 

10. Byli rodiče „zdravých" dětí připraveni na integraci a jaká je zpětná vazba? 

^ V — ^ / n «ros* 

-poZ/ ťh-e. , 
11. Jakou podporu byste potřebovala Vy osobně? 

V / 

- ' / / f a 

^ d y y ^ \ -i...- A r ) 



12. Domníváte se, že integrace v mateřské škole je usnadňujícím faktorem pro integraci 
na vyšším stupni škol? Jakým způsobem spolupracujete se základními školami? 

pf&yííot*« ffc^írtcu <Pťo CL, SŽf Z 5 ^ 
/ • . . V / / 

- x / / / / c 

13. Zamyslete se,̂  prosím, nad hlavními nedostatky systému integrace dětí s postižením 
\ / r>-> otflřp L/- \'/ ̂  ř* I Ó O nÁAo /•> r-r̂  /-Jír-ttf n A «li—> —» J'l?i . 
Zam 
v materských školách a péče o rodiny s postiženým dítětem. 

7 7 

Ještě jednou Vám velice děkuji za Vas cas a pokud byste se chtěla k tomuto tématu více 
vyjádřit, můžete využít druhé strany listu nebo mi další připomínky sdělit písemně telefonicky 
nebo elektronickou poštou. Přeji Vám mnoho radostných okamžiků ve Vašem osobním i 
pracovním životě. 



Příloha č. 9.3 

Rozhovor s odborníky poradenských zařízení 

1. Jak často se vyjadřujete k problému integrace dětí předškolního věku? 

2. Jaký je Váš postoj k integraci dětí se zdravotním postižením v mateřských 
školách na základě zkušeností, které máte s integrací? 

3. V čem vidíte pozitiva a v čem negativa integrace v MŠ? 

4. Předpokládám, že spolupracujete s předškolními pedagogy. Jakým 
způsobem? 

5. Jak často se Vy sám(a) dostanete do terénu, to jest k pozorování situace Vámi 
sledovaného procesu integrace? 

6. Jaké jsou nejčastější otázky rodičů znevýhodněných dětí? 

7. Které obavy rodiče nejčastěji formulují? 

8. Znáte příklad integrovaného žáka na I. stupni ZŠ, aniž by před tím neprošlo 
integračním procesem v MŠ? 

9. Podle statistických údajů je klesající tendence individuálně integrovaných dětí 
s postižením v mateřských školách. V čem si myslíte, že je příčina? 

10. Domníváte se, že by se u nás měl převzít ze zahraničí model totální 
integrace? 

11. Jestliže byste měl(a) pravomoc učinit systémové změny v péči o 
znevýhodněné děti, které by to byly? 



Příloha č. 10.3 

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O INTEGRACI 
A NEVÍTE, K O H O 5E ZEPTAT 

Milá pani učitelko, milý pane učiteli, milí rodiče, 

pozitivní ohlas na brožurku Co byste měli vědět o integraci a nevíte, koho se zeptat, 
která vyšla v létě 2003, uspíšil realizaci našeho záměru vytvořit novou moderní 
pomůcku na podporu integrace dětí s postižením do běžného prostředí. Tu právě 
teď držíte v ruce. 

CD je určeno všem, které myšlenka integrace dětí se speciálními potřebami do 
běžných škol oslovila, kteří hledají optimální způsob i místo vzdělávání pro své dítě, 
kteří už ve svých třídách takové děti integrují nebo se pro to rozhodují, ale i těmi 
kteří dosud váhají či pochybují. Učitelům, rodičům, vychovatelům, pracovníkům SPC 
a PPP, studentům... Co tu najdete? Pokusili jsme se shromáždit dosavadní zkušenosti 
s prosazováním a uskutečňováním integrace a naznačit možnosti, které se v této 
oblasti nabízejí. Všechny informace jsme se snažili rozčlenit tak, aby orientace 
v materiálu byla pokud možno snadná, abyste se co nejkratší cestou dostali k tomu, i 
co vás zajímá. Text ilustrují a doplňují fotografie a krátké videosekvence. 

Věříme, že na následujících stranách najdete odpovědi na otázky týkající se integrace 
dětí s postižením mezi vrstevníky, že přispějí k vaší lepší orientaci v této oblasti i 
a ukáží integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol jako I 
samozřejmý, přirozený způsob vzdělávání. 

Autoři 

Poděkování: 

MPSV a MHMP za finanční příspěvek na vydání tohoto materiálu, 
pedagogickému nakladatelství Scientia za pomoc při distribuci informačních letáků. 
Zvláště děkujeme všem spoluautorům a ostatním kolegům, kteří poskytli materiály 
a přispěli svými zkušenostmi. 

© Rytmus, o. s., 2004 



speciálně pedagogické centrum 

vertikála při PS Rooseveltova 

Pří loha ř 

Individuální vzdělávací plán pro Jaroslava 
září 2003 

Třída: 1 ,A 
Třídní učitel: 
Škola: ZŠ 
Třídní asistentka : 

matematika 

Současny stav 

Jára má upevněnou číselnou představu do 10 
Sčítá a odčítá čísla O, 1, 2 
Píše číslice do 10 
Rozpozná čtverec, trojúhelník, trojúhelník, kruh 

Opevnit číselnou představu do 10 
Opevnit sčítání a odčítání, rozšířit na + - 3 4 s názorem 
^umerace a číselná představa do 20 
^čítání typu 10+3, odčítání typu 13- 3 s názorem 
Opevnění pojmenování geometrických tvarů, pasivně rozpoznat geometrická 
elesa 

Metody a pomůcfy 

•íselná řada na lavici s ukázkou, kde je vlevo, vpravo 
racovní listy 
racovní sešit 
kmínky, kostičky, knoflíky na názor 
očítadlo 



při PŠ Rooseveltova 

český jazyk- Čtení 

S o u č a s n y stav 

Jára čte jednoduchá slova globální metodou 
Čte jednoduchý příběh s porozuměním 

Úkolv 

Dbát na správnou výslovnost ve čtení 
Zařazovat logopedická cvičení 
Skládání slabik z písmen a slov ze slabik podpořené obrázkem 
Sestavování příběhu podle obrázku a jednoduché o ř e w n r á v ^ í -n ^ 
návodných otázek Povyprávěni pnbehu pomocí 

metody a pomůcky 

Knížky, které vyrábějí rodiče 
Slabikář 
Písmenka na skládání 
Lincovi tabulky ke čtení 
Speciální pracovní listy 

Český jazyk- psaní 

Současny stav 

Jarda píše malým tiskacím písmem 
Pozná celou tiskací abecedu 
Správné držení tužky zatím není fixováno 
Při psaní používá šestihranou tužku 



speciálně pedagogické centrum 

vertikála při PS Rooseveltova 

Úkoly 

Uvolňující cv iky 
Začít s nácvikem psacího písma v dostatečné velikosti, zatím jednoduché tv 
nespojovat 

metody a pomůcky 

Papíry A 3 na uvolňující cviky 
Písanka společně s celou třídou 
Nadepisovat vlastní písanku (velký sešit) s předlohou na obtahování 

prvouka 

Současny s tav 

Jára se zúčastňuje výuky společně střídou 

Mra bude pracovat podle tematického plánu, zpracovaného pro celou třídu 
jednotlivá témata budou zjednodušována do pro něj srozumitelné formy Ústní 
Projev nakazovat tříděním, skládáním a vyhledáváním obrázků. Jára si za 

Pomoci asistentky povede stejný sešit s ostatními dětmi. 

Metody a pomůcky 

Obrázky, kartičky 
speciální pracovní listy 



speciálně pedagogické centrum 

vertikála při PS Rooseveltova 

výtvarná výchova, tělesná výchova, hudební výchova, pracovní 
činnosti 

Při Pč a Vv bude pracovat společně s třídou, práce bude zjednodušena a bude 
využívat pomoci asistentky 
Při Hv využívat poslechu hudby, rytmizace, při nácviku nových písní pomoci 
obrázkem, pohybovým cvičením 
Při práci Tv zapojovat Járu do všech činností, v rámci jeho bezpečnosti, 
upřednostňovat radost z pohybu před výkonem 

sociální k o m u n i k a c e 

S o u č a s n v s t av 

Jára sedí společně se svým spolužákem, zatím příliš s dětmi nekomunikuje 
nechce chodit s dětmi o přestávkách ven.Občas nechce v hodinách pracovat 
vymýšlí si vlastní činnost. ť ' 

Ukolv 

Strukturovat činnost pomocí kartiček 
Motivovat Járu k úkolům, za dobře splněný úkol chváTt d v • 
Zapojit Járu do běžných činností třídy rozdávání ™ - ^ ° e n i t Í O Z a a v an i papíru, mazání tabule 

organizace školní docházky o 

Jára bude docházet do školy na všechny předmětv v i - — 
Ve třídě bude po celou dobu vyučování asistentka ^ č a S O v é d o t a C e " 
Ve třídě je plný počet žáků 
Asistentka bude komunikovat s rodiči pomocí i 
úkoly. ^ k a m b u d e P s á t domácí 



speciálně pedagogické centrum 

vertikála při PS Rooseveltova 

Hodnocení a k l a s i f i kace 

Jára bude v průběhu roku hodnocen a klasifikován společně s dětmi. 

Učební d o k u m e n t y 

16 847/96-2 Základní škola 

Pedagogicko psychologické vyšetření 

Jára je v péči Rehabil i tačního stacionáře DAR Phdr. 
vyšetření v březnu 2002 

speciálně pedagogická podpora 

Do třídy lx za 14 bude docházet 

IVP vypracovali: třídní učitelka 
. p an . psycholožka 

Za SPC: 

Rodiče; 

(SPC ) Vertikála 

, asistentka Paní 
(SPC Vertikála) 

Iridní učitel: 

Asistent: 

ředitel školy 

' Praze dne 
SPC VshťlfeiLfl ?R| ?s acOSťVtLTÚVrt ••} 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA Přílohač.11.2 
Praha 6, 

V Praze dne 24. června 2004 

POCHVALA TŘÍDNÍHO UČITELE 

Vážení rodiče . 

s potěšením Vám o z n a m u j e m e , že Váš syn 

Jaroslav 

obdržel dne 23. června 2004 pochvalu třídního učitele 

za studijní úsilí, kterým překonal individuální studijní plán 

Pře jeme Vám, aby V a š e dí tě i nadále pracovalo k oboust ranné spokojenos t i . 

tfidm uCitclka 
talitcl školv 



I n JINÁ SDĚLENÍ 
Datum Text Podpis 

učitele 

m 

/ ' 
< - " , ^ / r' 

-p 

/ f 
/ 

V 
i ' / / ( / ' 

/ H s u — , A ^ - U r f ] 

/ 

/ f s ß r i x > fat* 

* 

v / v r j 

/ " 

r , 

"rfCL 

u • ^ 

á 

' /• 
/ ' ' 

^ ^ V-

/ 

" / < 

7 
é < i c -^H^j 

/ 
^ » 

a 

/ H - / 
f J ' Í '/ 

' ^ • U i P a ^ - ' i . . / s e -

/ ' 

v i ! 
/ / 

rf < j 
V X 

J f y ^ č - i. 

/ 
-A An- -n 

(J .. v g , 

' • K f s W 7 

> • y 

. u / / V / 7 
i - ť - ť r f u . 

i j 
/ / 

/ 

/ • -
J w- -



_ _ Příloha 12.2 

O D B O R U i P O S U D E K 

d l e K e
t
o d , c , 6 h o p o k y n u k i n t o n a c i d č t i

 a S G 

ao afcol a xařizeni va 6*. roca 1990/99 - č . } . 16 138/30-_24 

P E O H j Š 

Lm po3 fci. ž e n i n 

Jméno a p ř i h n i žáka: . . . f factUj D a t u m n a r o , e n i . . , 

D y d l Í 5 C ě : V, - • - • • • • Datum v y s t a v e n i posudku : ^ ' 2 ^ ^ 
Škola třída • ^ ČIaCU^IC. ^ ^ . ^ U l d a P l a t n o s t posudku d o : . . . . . 

Stručná diagnóza vyplývaj ic i z odborného vyšetřeni ze dne. A- 2.00-1 
. . c 

jtvyntvyjerIG-syu' • fery&swrv' - cLCloÁA 

Evidence u odb. lékaře, in te rpre tace j e j i c h v y S e t f e n ? : ^ «' e f ^ ^ C H ^ - T U . a ^ C c ' . £ £ & • C 

Stupeň post iženi žáka opravňuje k zařazeni do: CLfp í c^ 

běžné t ř í d y se z a j i S t ě n i m s p e c i á l n í pedagog ické péče ( i n d i v i d u á l n í í n t e a r a c O 
- n u t n o s t i t o l e r a n c e p o r u c h , i n d i v i d u á l n í h o p ř í s t u p u a ú l e v p ř i i í 
me tod ického pokynu č . j . 23-172/92-21 a č . j . 17228/93-22 k l a . i . i k a d d l e 

t s p e c i a l i z o v a n é t ř i d v s e v š e m i s p e c i f i k y v y p l ý v a j í c í m i z t o h o t o o p a t ř e n i 

S p e c i f i c k á vývo jová p o r u c h a co pravděpodobné p romí tá do t ě c h t o p ř edmě tů : 

Dopo r i ir* 11 j emy;:— 
, s n í ž e n i p o č t u žáků ve t ř i d ě : í 

•ano - ae 

^ i n d i v i d u á l n í s p e c i á l n ě p e d a g o g i c k o u p r á c i mimo v y u č o v á n i : a n o . n e 

v č a s o v é d o t a c i hod in týdně 
; ú č a s t d a l š í h o o d b o r n í k a k výuce s p e c i f i c k ý c h d o v e d n o s t í : ano - ne 

v č a s o v é d o t a c i lů^CPtc i . ps-jchia tv, > 
0 r 0 ' h o d i n týdně 

; v y b a v i t žáka s p e c i á l n í m i pomůckami (budou uvedeny v IVP): ano - ne 

P r a c o v n í k PPP č i SPC, s e k t e r ý m může u č i t e l nrňH.v-.„ L U Prubeznč s p o l u p r a c o v a t a k o n z u l t o v a t IVP-

cL • • 

Prognóza v ý v o j e p o s t i ž e n i : 

• lze o č e k á v a t č á s t e č n o u n á p r a v u - l z e o č e k á v a t úplnou „ w - i -i up inou náp ravu - / n e l z e u r č i t " p rognózu . 

P r o t o ž e s e o b r a z vývo jové p o r u c h y může m ě n i t , ma i l twt-« • * 
P l a t n o s t . Kontrolní v y š e t ř e n í t e d y n a v r h u j i za- , i n f o r m a c e časově omezenou 

CUi- / c^U/y 

. ..i.»̂ n i;<j.|i>ycltoloi;ická poradím, 

podpis odb. pracovníka ppp 



PODKLADY PRO INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Z PPP 
1) Doporučujeme nápravu 3PU v těchto oblastech: 

/ 
(V Sluchová analýza a syntéza hrubá motorika 

sluchové rozlišováni jemná motorika a grafomotorika 

y sluchová parnět vizuomotorická koordinace 

%J rytmická reprodukce ^ orientace v čase 

/ zraková analýza a syntéza ^
 p r a v o

l e v á orientace 

/ zrakové rozlišováni j ^ /
 p r o s

t o r o v á představivost 

"J zraková paměť ^ y
 r o z v o

j řeči / 

2) Doporučujeme tyto obecné metody práco se žákem: 

• prodloužený výklad . preferováni ústniho zkoušeni 

• f w o d i o u i w é procvičováni cf&lr)ne . nácvik práce s učebnici 

' ústni procvičováni . kontrola pochopení zadáni úkolu, instrukce 

3) Doporučujeme tyto specifické metody práce se žákem v českém jazyce: 

' prodloužené slabikováni . obtahováni (tvarů pismen, slabik, slov) 

' ^ e n á ř š k é tabulky .
 o p i s

 _
 p f e p Í 3

 .
 d U t á t ( p i s m e n f a l a b i ] t f

 ,
l o 

vět) ' čteni po slovech 

, . . . . • diktát s přehnanou výslovnosti čtení po významových celcích
 r J 

, „ , , , , ,, • psaní do pomocných linek čteni s okénkem (záložkou, s pomocnou 

tabulkou) . pgani na větši formát 

postřehováni .
 u 2 i t i v z o r ů p i s m e n p r o p a a n í 

párové čteni . psáni diakritických znamének současně 

' nácvik čtení s porozuměním
 3 p s m e n e m 

1

 uvolňování ruky '
 d

° P
l ň o v á n i

 gramatických jevů v cvičeních 

4) Doporučujeme rozvoj matematických představ a dovednosti: 

pojem množství a velikosti ( ^ / č í s e l n é řady 1 ~ 10 

čteni čísel ,, matematické vztahy fy] a r\ č - [,'<££ 

psaní čísel . logický úsudek 

význam znamének .
 k o n t r o

i
a
 pochopeni zadáni, instrukce 

matematické operace 

5) Náprava vyžaduje: 

, individuální práci se žákem ve vyučovací hodině 

í individuální či skupinovou péči mimo vyučováni, a to 

denně j c ^ C p * 4
 m i n

" ev
 t ý d n ě

 ^ 

6) Doporučujama z á r o v e ň z o h l e d n i t : 

horši kvalitu Pisma poruchu pozornosti 

' p°
m a l é

 P « c o v n i tempo . psychomotorický neklid a impulzivitu 

poruchu výslovnosti či řeči 
hraniční výukové možnosti dítěte 

7 , p r o n á p r a v u doporučujeme 1 * t o pomůcky: tfW^e й p o m ů c k y , J > m C < W l V a t y , ^ , 

- rcui /cý s'lo\JAi | -tclczrcifrc. - l « P s V Mwwol^ Ы ^ Л о x v ^ K ; &p*e.po&t 

* . . ,„ w' D roircivnv, pro re* v o j rec 8) Pro nápravu doporučujeme t u t o s t u d i j n í l i t e r a t u r u a m e t o d i c k e m a t e r i á l y : г v (Г ' 

Oclbonie S t m í p r o auhsh'c hoci ргоЫ*та+Жц ( ос/Ьсглоц IГ k rolám - A uhsmus , 
Uc j cps f ' 1 ' * proaubsiy^ p ř e d š k o l n í ' ^ uLove 
I c ^ c P ' 7 ^ " ^ " ' p c ř i i c t c ď e frc^rqvyi^ (H<>Via OD! vnr nroov, pOC. pro j rotný pro rCZbCj ryjyslčnt 

Zpracoval(a): 
dne : v 

Pedagogicko-psychoiogická poradna, 
Praha 6, Arabská 12 
tel.: 02/20 61 21 31 

IČO: 68407459 



Příloha č. 12.3 

INDIVIDUÁLNÍ VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ PIÁN 
ú n o r ' červen 2000 

Ondřej 
Přeměna režimu z fotoaraf i íT^TkZ—:— 
Osamostatněni při pohybu 
Sníženi stupně pomoci při jenotliwch a k S l h 
Nácvik více činností bez nutné £ • ? " s a m o s t a t ™ s t ! 
Volná hra - zavedení s t ^ l S v ^ ' d ° S p ě l é o s o b y -

'Nácvik pohledu do očí ^ P 'P" V y b e r u v o , n é 

Zaměření na nácvik vědomého výběru a ulcsmwá -
V indivikuální práci úkolv s vizuálíí oodoorou a n ' ' 

JEMNÁ MOTORIKA M O T O R I K A 
ukazování 
dělání teček na papír 
skládání a rozkládání hraček s patentem 
listování v knize po jednom listě 
správný úchop tužky 
obkreslení kruhu, vlnovky 
navléknutí tří a více kotálkf, na tm. n a špejly, na tkaničku 

HRUBÁ MOTORIKA 
běh 
chůze po špičkách 
tlačení hraček z místa na místo 
kopání do míče 
stání na jedné noze 
chůze po tenké čáre 
seskoky 
chytání míče 

tělesn/S uvědomělost 
poznat, pojmenovat, ukázat dvanáct částí těla n e -
rozlišování pravá a levá strana (ruka) (?) ' e> n a d r u h é o s o b ě . na obrázku 

t. RECEPTIVNÍ K C 0 

1.1. SLUCHOVÉ DOVEDNOSTI 
1.1.1. Difereneiict 
rozlišování hudebních nástrojů dle zvuku 
rozlišování méně známých zvuků 
reakce na výzvu (Když uslyšíš buben vstaň ^ 
čtení - poslech - reakce na dané slovo v textu 

dvojnásobné pokyny (Najdi knihu a dej ji ) 
podávání předmětů ž různých míst a jiných místností 



odevzdání krátkého vzkazu osobě v iiné mtetnnct; 
jména známých osob J místnosti 

/ 

1.1.3. Seřazení 

opakování zvuků ve správném pořadí (hud. nástroje) 

1.2. CHÁPÁNÍ ŘEČI 
reakce na otázku Kde ? - výběr obrázků s činnostmi 

porozuměni přídavným jménům (malý velkv a tdTJnř^ i 
přiřazení a rozlišení barev * t d ) a PredIozi<am 

2. EXPRESIVNÍ ŘEČ 

2.1. VERBÁLNÍ VYJADŘOVÁNÍ 
utvrzení správného použití „ne", 
používání zájmen (můj, tvůj) 
požádání o něco (reakce na otázku Co chceš?) 

2.2. NEVERBÁLNÍ VYJADŘOVÁNÍ 
ukazování, použití ukazováčku 
ukázování s pohledem (kontrolou) na dospělého 

T. PERCEPCE INTELEKTOVÍ SCHOPNOSTI 

1 . 2 . TŘÍDÉNÍ 
třídění předmětů denní potřeby 
třídění dle barev, tvarů a jejich umístění 

1.3. SEŘAZENÍ 
opakování dvojčlenné řady pohybů 
napodobení řady (ze tří barev, tří předmětů) 

2. AKADEMICKÉ DOVEDNOSTI 
2.1. ZÁKLADY PSANÍ 
přepsání vlnité čáry pastelkou 
přepisování různých čar (vodorovné, svislé vlnité kn.M 
obkreslování tvarů na papíře ě ' k r u h ) 

2.3. ZÁKLADY ČTENÍ 
prohlížení a čtení knih 
na základě tvarů a barev přiřazení předmětů a obrázků 

2 . 4 . ČÍSLA 
rozlišení jedna a mnoho 
přiřazení předmětu a jeho doplňku 

2.8 ČAS 
řazení dvou známých událostí 



3. VÝVOJ SYMBOLICKÉHO MYŠLENÍ 
3.1. KRESLENÍ 
kreslení kruhů 
vybarvování 
čáry 

SOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ 
donášení předmětů, pňvolávání osob 
prosím, děkuji v určených situacích 
pozdrav 

t. POUŽÍVANÍ WC SEBEOBSIUHA 
říkání si o potřebu 
důkladné oblékání po použití záchoda - dooi.it, oo nejvyéiího stupné samostatnosti 
2. STRAVOVÁNÍ 
2.1. 
jedení lžící bez znečištění okolí, příp. příbor - přisouvání jídla 

2.2. STOLOVACÍ NÁVYKY 
prostření pro sebe sama 
klidné vyčkání na jídlo 

3. UMÝVÁNÍ 
mydlení rukou - zlepšení provedení bez mechanické pomoci 
utíráni rukou - důkladné, ze všech stran a bez pomoci 
myti obličeje - samostatné, bez nutnosti kontrol/ 

4. OBLÉKÁNÍ 
bez pomoci vysvlečení kalhot, ponožek 
rozepnutí bundy (zip) 
rozepínání knoflíků 
uklízení bot a bačkor 
připravení a provedení struktury šatny a uložení oblečení v šatně 

DOMÁCNOST A SAMOSTATNOST 
otevírání krabic, rozbalování předmětů * * M U 5 T A T N 0 S T 

načepování vody z vodovodu 

w v . « « c e i c , Bc. [_ Hammerová, M. Poleaný, 1998) autfsmus 

V Praze dne 5.4. 2000 


