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Abstrakt 
 
     Bakalářská práce se zabývá vznikem prvních speciálně pedagogických 

zařízení u nás, školní legislativou v minulosti a v současnosti a historickým 

vývojem zařízení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. 

      Práce je rozdělena do čtyř částí.  První kapitola je věnována etapám přístupu 

k lidem s postižením. Druhá část popisuje historii vzniku speciálních škol 

v Čechách a na Moravě. Třetí část je rozdělena na dvě kapitoly. První z nich  se 

zabývá školskými zákony od roku 1774 do roku 1989. Druhá část popisuje 

současné zákony a vyhlášky. Poslední část  je věnována historii a současnosti 

základní školy speciální „ Klíček“ v Táboře – Záluží. 

       

 
 
 
 
Klí čová slova:   ústav sociální péče 
                          
                           pomocná škola 
 
                           základní škola speciální 
 
                           denní a týdenní stacionář 
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Abstract 
 
      Bachelor thesis is concerned with formation of the first institutions of special 

education in our country, legislation of the education in past and at present and 

with historical development of the institutions for mentally disable people. The 

thesis is devided into four parts. The first chapter is concerned with stages of the 

attitude to disable people. The second part describes history and the founding of 

the school for special education in Bohemia and Moravia. The third part is 

devided into two chapters. The first part deals with law education from 1774 to 

1989. The second part describes current law education and regulations. The last 

part is concerned with history and present of special elementary school „ Klíček“ 

in Tábor – Záluží. 

 
 
 
 
 
 
Key words:  department of social welfare 
 
                         associated school 
 
                         special elementary school 
 
                         daily and weekly ward 
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Úvod 
 
 
      Nedaleko mého bydliště v Měšicích u Tábora se nachází zařízení, které ještě 

donedávna neslo název „ Základní škola speciální Klíček“. Bylo to zařízení, ve 

kterém se vzdělávaly děti s mentálním a kombinovaným postižením.  

      O této škole jsem poprvé slyšela z úst přítelkyně mé maminky, jejíž syn do 

Klíčku pravidelně dojíždí. Pro Mílu, který se narodil s Downovým syndromem, se 

stal Klíček druhým domovem a rád a často o něm hovoří. Proto jsem se rozhodla 

navštívit toto zařízení, seznámit se s jeho historií, ale i současností. 

      V úvodních kapitolách jsem se zabývala přístupy k lidem s postižením od 

raného vývoje lidské společnosti až po dnešní moderní společnost. Je jasné, že 

primitivní společnosti nemohly bez našich moderních prostředků dosahovat 

velkých výkonů, přesto je v každé době vidět alespoň částečná snaha o zbavení 

člověka utrpení nebo snaha o jeho uzdravení. 

      Ve druhé části popisuji vznik prvních historicky nejznámějších                        

a nejvýznamnějších ústavů a zařízení, která vznikla pro osoby s různými druhy        

a stupni postižení. Zmiňuji též osobnosti speciální pedagogiky, kteří stáli u zrodu 

nových metod a postupů při léčbě a vzdělávání osob se zdravotním postižením. 

      K velkému rozvoji speciálního školství u nás došlo za doby vlády Marie 

Terezie. Ta jako první zavedla povinnou školní docházku pro všechny děti a od té 

doby zde mimo škol pro zdravé  začínají vznikat i školy pro děti s handicapem.  

Vznik prvních školských zákonů až do revolučního roku 1989 popisuji v úvodní 

části třetí kapitoly. Následují současné zákony a vyhlášky, které se týkají nejen 

výchovy a vzdělávání, ale také sociálního zabezpečení. 

      Poslední část své práce jsem věnovala historii a současnosti „Základní školy 

speciální Klíček“. V průběhu mé práce však došlo ke změně. Z „ Klíčku“, který 

původně vznikl jako Ústav sociální péče Záluží, se v roce 2011 stal už jen denní    

a týdenní stacionář pro děti s mentálním a kombinovaným postižením. 

      Cílem mé práce bylo popsat vznik prvních institucí tzv. speciálních zařízení, 

které se snažily u svých klientů o dosažení co nejvyššího vzdělání a uplatnění 

mezi jedinci v normální společnosti. Dalším cílem bylo popsat, jakými zákony     

a vyhláškami se provoz těchto zařízení řídil a řídí. Posledním cílem bylo seznámit 

se s historií a současností jednoho z nich. 
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1. Etapy přístupu k lidem s postižením                            
 

      Devatenácté a dvacáté století můžeme charakterizovat jako zásadní věk pro 

budování mnoha zařízení pro osoby s různým druhem postižení. Jde o zařízení, 

která jsou tzv. specializovaná na konkrétní druh postižení, které dostává jedince 

do nevýhody s ostatními zdravými jednotlivci. Využívá k tomu mnoha 

technických pomůcek, které byly neustále zdokonalovány tak, aby co nelépe   

vyhovovaly požadavkům lidí se speciálními vzdělávacími   potřebami. Naše 

současná civilizace chápe, že i tito lidé mají právo na správnou výchovu               

a vzdělávání a mají právo žít život s co nejmenšími omezeními. K tomuto názoru 

dospěla naše společnost dlouhodobým historickým vývojem a změnami pohledu 

na péči o osoby s handicapem. 

      Již v pravěku je doložena existence „ lidí s vadami“, o čemž nás přesvědčují 

úlomky kostí, nalezených v primitivních pohřebištích. Lidé se s těmito vadami 

buď narodili anebo k nim během svého života postupně přišli. Velmi časté byly 

úrazy, ale také nemoci, které vznikaly z nedostatečné hygieny nebo častého 

opotřebování z namáhavé práce. Objevují se zde první snahy o primitivní ošetření 

a úlevu od bolesti. Pravěk bylo období rodových společností a životaschopnost 

těchto rodů spočívala ve fyzické zdatnosti. Jedinci slabí nebo méně zdatní byly 

pro tyto rody velkou zátěží, a proto se jich snažily zbavit. „ Zachovat kmen jako 

celek vyžadovalo leckdy vyloučit jednotlivce slabé, zatěžující životaschopnost 

kmene. Proto osoby staré a nevyléčitelně nemocné, slepé a zmrzačené i jinak 

postižené bývaly kmenem většinou opouštěny nebo přímo pobíjeny.“ ( Sovák, 

1980, s. 54) 

      Represívní přístup k handicapovaným jedincům pokračuje i ve starověku. 

Řecko, Řím či Mezopotámie byly společnosti, které utracovaly slabé jedince již 

po narození. Dle Lykurgových zákonů bylo povoleno: „ Zdravé a silné dítě 

povolili vychovávat, slabé a nehezké dítě bylo nařízeno odnést na místo zvané 

Apothetai (apotithémi – ř. odkládám), což byla propast v pohoří Táygetos, které 

leží na západ od spartské kotliny. Tím bylo toto dítě zbaveno života, což se 

považovalo za lepší pro něj tak pro obec.“ ( Titzl, 2000, s. 75, 76). Velmi často 

byly tyto děti zneužívány jako otroci na těžkou práci nebo vydělávali svému 

pánovi žebráním. Naproti tomu zde existovalo právo na ochranu nejen ze strany 
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rodiny, ale také ze strany obce či státu. Dokladem toho jsou např. Chammurapiho 

zákony. 

      K etičtějšímu přístupu k postiženým lidem dochází v období středověku. 

Křesťanská víra  a nové filozofické myšlenky způsobily obrat v přijetí těchto lidí 

společností. Tito lidé už nejsou pro společnost zátěží, ale objektem milosrdenství. 

Především církve se snaží tyto lidi ochránit  a poskytnout jim pomoc. Z tohoto 

důvodu se objevují první klášterní špitály a hospice. Špitály byly buď bez 

speciálního určení nebo specializované na nějaký určitý druh choroby jako např. 

leprosário ( dům malomocných v Praze ze 16.století) nebo špitál pro syfilitiky.     

„ Hospitale hominum rationem non habentum“ ( Dům pro osoby nemající rozum) 

byl zřízen v 15.století ve Znojmě. ( Titzl, 2000). Hlavní středověkou snahou tedy 

bylo zbavit člověka utrpení, bídy a bolesti. Snaha o duševní rozvoj postižených 

lidí se objevuje až v období renesance a osvícenství. 

      17. – 18. století je období, ve kterém žili a pracovali významní filozofové, 

pedagogové a politici, kteří se začali hlouběji zajímat o problematiku vzdělávání. 

Typickými představiteli byli J. Locke, J.J. Rousseau a v Čechách J. A. Komenský. 

Nejsystematičtěji propracoval svou teorii na výchovu a vzdělávání nejen dětí, ale   

i dospělých J. A . Komenský. Ve svých knihách „ Didaktika“, „ Didaktika velká“   

a „ Informatorium školy mateřské“ rozpracoval základní didaktická pravidla, 

kterých se má držet nejen žák, ale i učitel. Jeho myšlenka o tom, že by měli být 

vzděláváni všichni lidé bez rozdílu je světovým přínosem. „ První, co si přejeme, 

je, aby tak plně a k plnému lidství mohl být vzdělán ne jeden člověk nebo několik 

nebo mnoho, nýbrž všichni lidé vespolek i každý zvlášť, mladí i staří, bohatí         

i chudí, urození i neurození, muži i ženy, zkrátka každý, komu se stalo údělem 

narodit se člověkem, aby konečně jednou bylo celé lidské pokolení vzděláno po 

všech věkových stupních, stavech, pohlavích i národech.“ ( Komenský, 1992, 

s.15) 

      Pro handicapované jedince začaly vznikat specializované ústavy a školy 

teprve po novověku. „ Širší přístupy se však objevují až v 18. a 19. století, kdy 

jsou zakládány instituce specializované na děti a mládež s vadami zraku, sluchu    

a řeči, na mentálně handicapované, na pohybově postižené, na další s poruchami 

chování a poruchami učení, ale také na jedince nedostatečně zabezpečené.“           

( Monatová, 1998, s.7) 
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       Koncem 19. a počátkem 20. století vznikají pro těžce postižené jedince 

jednotlivé specializované ústavy a školy, jedinci s lehčími vadami se mohou 

vzdělávat ve speciálních třídách, které jsou součástí základních škol anebo jsou 

integrováni v běžných třídách a je u nich uplatňován speciálně pedagogický 

přístup. 

 

 

2. Historie vzniku speciálních škol v Čechách 

    a na Moravě 

 

      Současná zařízení jsou již všestranně vybavena pro práci s lidmi a dětmi 

s postižením. Nechybí moderní technika, upravené vzdělávací prostředí a změnily 

se i metody vyučování. Naše současnost navazuje na minulost a pokračuje tak 

v tradici péče o osoby s handicapem. Základy této péče položili naši přední 

odborníci z oblasti pedagogiky, medicíny, ale i jiných oborů, a kteří se zasloužili   

o to, aby se těmto lidem dostalo co možná nejlepší výchovy a vzdělání.  

      Protože se každé postižení od sebe liší ( způsobuje jednotlivci různá 

psychická, zdravotní a sociální omezení a různé speciální potřeby ), liší se od sebe 

i přístupy a metody nápravy a léčby. Z tohoto důvodu vznikla zařízení, která se 

přímo specializovala na konkrétní druh postižení. Stejně tak jako v Evropě tak      

i u nás vznikaly ústavy, zabývající se různými smyslovými, tělesnými                   

a psychickými vadami a můžeme je proto rozdělit do několika kategorií. Jsou to : 

zařízení pečující o zrakově postižené, mentálně postižené, sluchově postižené, 

tělesně postižené, jedince s narušenou komunikační schopností a s poruchami 

chování. 

 

2.1. Zařízení pečující o zrakově postižené 

 

       „ Počátkem 19. století byla zahájena péče o nevidomé v Čechách, která byla 

spojena se třemi generacemi rodu Klárů. Neobyčejné zásluhy o založení               

„ Hradčanského ústavu“ v roce 1807 měl Alois Klár (1763-1834), který se stal 

členem představenstva jako spoluzakladatel. Byl to pátý slepecký ústav 
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v Evropě.“ ( Monatová, 1998, s. 21) . S činností tohoto ústavu však nebyl 

spokojen a tak v roce 1832 zakládá nový s názvem „ Ústav pro zaopatřování                        

a zaměstnávání dospělých slepců“ známý jako „ Klárův ústav“. Vyučováním 

různých řemesel chtěl Klár připravit dospělé nevidomé pro život. 

      Po smrti Aloise Klára přebírají vedení tohoto zařízení jeho syn Alois Pavel 

Klár a poté jeho vnuk Rudolf Maria Klár. Pod vedením posledního z nich dosáhl 

ústav evropské úrovně a pozoruhodné je, že při tomto ústavu fungovala též první 

mateřská škola pro nevidomé. 

      Rudolf Maria Klár  chtěl nevidomé zabezpečit také v důchodovém věku. „ Ty 

chovance, kteří se nemohou z nějakého důvodu osamostatnit, nechává přejít do 

nově zřízeného azylu – Francisca Josefina.“ ( Finková a kol., 2007, s. 29) 

      Dle Monatové péče o nevidomé na Moravě začíná v roce 1835, kdy v Brně – 

Zábrdovicích založil Jan Rafael Bietl malý soukromý ústav ve svém domě. V roce 

1846 vzniká v Brně škola s internátem, jejímž prvním ředitelem byl jmenován Jan 

Rafael Bietl. Poté jeho chovanci přecházejí ze soukromého do nového                   

„ Moravskoslezského ústavu“. ( Monatová, 1998) 

      Významný český lékař – oftalmolog Jan Deyl zakládá v roce 1910 v pořadí 

třetí ústav pro nevidomé tzv. „ Deylovu výchovnu slepých“. Zatímco předešlé 

ústavy vyučovaly převážně v jazyce německém, tento je první, který vyučoval 

v jazyce českém. 

      Finková a kol. uvádí, že první třída pro slabozraké, která vznikla při běžné 

základní škole, byla zřízena roku 1927 v Brně. V roce 1943 vznikla v Praze škola 

pro šetření zraku, která byla v roce 1952 doplněna mateřskou školkou. Druhá 

škola, která se specializovala na žáky slabozraké, byla zřízena pod vlivem    

MUDr. Vejvodovského roku 1954 v Litovli. ( Finková a kol., 2007) 

  

 

2.2. Zařízení pečující o mentálně postižené 

 

      V našich zemích jsou počátky péče o mentálně postižené jedince spojeny se 

jménem Karla Slavoje Amerlinga. Tento lékař, filozof a pedagog zakládá v roce 

1871 první ústav pro abnormální děti na Hradčanech zvané „ Ernestinum“.           

„ Amerling požadoval pro slabomyslné jen nejzákladnější vzdělání. Zdůrazňoval 
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hlavně názorné vyučování, sám sestavil celou řadu modelů a názorných pomůcek. 

Důraz kladl na procvičování zručnosti a vyučování ručním pracím (košíkářství, 

kartáčnictví, natěračství, zemědělské práce). V ústavu byl zaveden pevný životní 

režim, který rozlišoval 8 hodin spánku, 8 hodin přípravy a odpočinku a 8 hodin 

práce a učení. Každý den v týdnu měl specifický druh zaměstnání. Obsah 

vyučování byl zaměřen na získání základních životních informací ( potraviny, 

nákup, ošacení, ochrana zdraví, hygiena).“ ( Renotiérová, Ludíková a kol., 2003, 

s. 160) 

      Dalším ředitelem Ernestina se stal Karel Herford. Provedl přesnější třídění 

klientů, uchovával si jejich chorobopisy a jako vědec – pedopsychiatr se zabýval  

rodokmeny chovanců. Velice zdůrazňoval spolupráci učitele a lékaře. Velký důraz 

kladl na výuku řemesel a proto byly zavedeny v ústavu dílny ( šicí, košíkářská      

a truhlářská). 

      „ První pomocná třída byla otevřena v Praze z iniciativy profesora Jana Šauera 

z Augsburku v roce 1896 na obecné škole u sv. Jakuba v Praze“. ( Valenta, 

Müller, 2003, s .31) Druhá pomocná třída byla otevřena v roce 1908 na Kladně, 

třetí třída byla zřízena v  Hradci Králové v roce 1910. Na Moravě byla otevřena 

první pomocná škola v Brně v roce 1919, o rok později škola v Olomouci. 

      V roce 1929 vychází zákon č. 86 o pomocných školách. Tento zákon zařazuje 

pomocné školy do normálních obecných škol. Na tomto zákoně se podílí Josef 

Zeman, významný průkopník ve vzdělávání slabomyslných. Zeman jako jeden ze 

zakladatelů speciálního školství se zasadil o to, aby byli mentálně postižení 

vzděláváni i mimo ústavy. 

      K mnohonásobnému rozvoji systému vzdělávání mentálně postižených 

dochází u nás po druhé světové válce. V roce 1948  vyšel zákon č. 95 , na jehož 

podkladě byly zřízeny školy pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštní školy. 

Po tomto roce  vzniká největší počet speciálních škol včetně speciální mateřské 

školky a zvláštní učňovské školy. 

 

 2.3. Zařízení pečující o sluchově postižené 

 

      Po Francii, Německu, Rakousko - Uhersku a  Itálii vzniká jako pátý ústav na 

světě  v roce 1786 „ Ústav pro hluchoněmé v Praze.“ V ústavech byly používány 
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dvě metody. První tzv. francouzská metoda, která využívala posunkovou řeč nebo 

tzv. orální metoda, která využívala ke komunikaci psané i mluvené řeči. U nás se 

využívala tzv. kombinovaná neboli pražská metoda, která spojovala  jak metodu 

posunkové řeči, tak i orální metodu. Prvním ředitelem pražského ústavu se stal  

Karel Berger. „ Nejprve měl 6 chovanců, pro které byly pronajaty místnosti ve 

II.patře domu č. 671 naproti Novoměstské radnici. Chovanci byli ve věku 6 až 36 

let.“ ( Hrubý, 1997, s. 66)  

      Další   významnou  osobností, která se podílela na fungování ústavu byl páter 

Václav Frost. Podle jeho jména se nazývá nová metoda vzdělávání neslyšících 

tzv. Frostova kombinovaná metoda.  „ Pražská metoda“ není nic jiného, než 

bilingvální vzdělávání neslyšících, které bylo znovuobjeveno v šedesátých letech 

ve Skandinávii. Principem je, že v některých předmětech se vyučuje ve znakovém 

jazyce bez mluvení a v jiných se mluví bez ukazování, protože neslyšící budou 

muset žít ve světě neslyšících i slyšících. Václav Frost předběhl svou dobu o více 

než sto let a je smutné, že jeho myšlenky nyní musíme znovuobjevovat v cizině.“ 

( Hrubý,  1997, s. 68) Za zmínku stojí i český učitel Václav Koťátko – autor první 

učebnice pro neslyšící nebo vůbec nejznámější učitel neslyšících Karel Malý. 

      Monatová uvádí, že na  Moravě vzniká zásluhou továrníka Františka Esse, 

který koupil dům za 4000 zlatých v roce 1829 „ Moravsko – slezský ústav“ pro 

hluchoněmé v Brně. ( Monatová, 1998) 

      Koncem 19. a počátkem 20. století vznikají na našem území další ústavy např. 

v Českých Budějovicích, Plzni, Litoměřicích a další. Největší proslulosti dosáhl 

ústav ve Valašském Meziříčí. 

      V knize od J. Hrubého se můžeme dočíst, že zásluhou Zemského spolku pro 

péči o hluchoněmé byl zřízen jako soukromá škola  „ První český ústav pro 

hluchoněmé“ v Praze v roce 1916. Po čtyřech letech fungování vypovídá Česká 

zemská komise ústavu smlouvu, ústav již nemá vlastní budovu. Zásluhou prof. 

MUDr. Karla Výmoly byla postavena nová budova v Praze – Radlicích. Tato 

budova byla slavnostně otevřena v roce 1926 a po svém zakladateli nese jméno 

„Výmolův ústav.“ ( Hrubý, 1997) 
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   2.4. Zařízení pečující o tělesně postižené  

 

      „ Podle dosud známých pramenů byl prvním ústavním zařízením pro tělesně    

a zdravotně postižené jedince u nás „ Dům milosrdenství Vincentinum“ v Praze 

založený spolkem sv. Vincenta .“ ( Kábele, F. Kracík, 1982, s. 13) V tomto 

ústavu, který vznikl v roce 1889, se již objevují první snahy o výchovu                 

a vzdělávání. 

      „ Zaměření na převážně individuální léčebnou péči měl od počátku další ústav 

pro tělesně postižené děti „ Krüppelheim“ v Liberci, založený převážně pro 

mládež německé národnosti v roce 1910. Ve vývoji tohoto ústavu je možno 

sledovat postupný přechod od péče léčebné k prvním snahám o školní vzdělávání 

a pracovní přípravu tělesně postižených dětí.“ ( Kábele, F. Kracík, 1982, s. 12) 

Významnou osobností tohoto ústavu byl lékař – ortopéd Joseph Gottstein, který  

bezplatně ošetřoval ve svém bytě tělesně postižené děti. 

       Největší proslulosti u nás dosáhl ústav, založený 1. dubna 1913 Spolkem pro 

léčbu a výchovu rachitiků a mrzáků v Praze na Vyšehradě. Jeho předsedou se stal 

světoznámý lékař Rudolf Jedlička. Ředitelem tohoto „ Jedličkova ústavu pro 

tělesně postižené děti“ byl ustaven vynikající pedagog František Bakule. Tento 

ústav se stal se svým komplexním výchovně vzdělávacím a rehabilitačním 

přístupem  vzorem pro další ústavy v Čechách. 

        „František Bakule zavedl v ústavu princip volné výchovy a volné kázně. 

Svěřené děti samy  postupně zvládaly sebeobsluhu a podílely se na udržování 

čistoty a pořádku v ústavních prostorách. Postupně se zdokonalovaly v ručních 

pracích, košíkářství, truhlářství, zpracování kůže, vázání knih atd.“ ( Renotiérová,  

Ludíková a kol.,  2003, s. 215). 

      Renotiérová, Ludíková a kol. uvádějí, že pro přílišnou volnost ve výchově      

a opožděný počátek výuky trivia se  František Bakule dostává do rozporu  

s vedením Zemského spolku pro léčbu a výchovu mrzáků a později i s profesorem 

Rudolfem Jedličkou. Odchází z Jedličkova ústavu společně se svými 12 chovanci. 

Zpočátku bydlí u něho doma, později se přestěhovali do nově zbudovaného domu 

na Smíchově. Zde byl v roce 1920 založen „ Bakulův ústav pro výchovu životem 

a prací.“ ( Renotiérová, Ludíková a kol., 2003) 
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      Po Františku Bakulovi se vedení ústavu ujímá Augustin Bartoš. Tento 

pedagog zřídil v ústavu také mnoho dílen, např. krejčovskou, knihařskou, 

linkařskou nebo kobercovou, která svými výrobky dosáhla světové proslulosti. 

Jeho zásluhou byla vybudována škola při nemocnici. „ Nejdůležitějším 

prostředkem systematické výchovy a vzdělávání ve škole pro tělesně postižené se 

stal Bartošovi automobil. Jeho „ škola na automobilu“ se významně podílela na 

rozvoji poznání a myšlení žáků.“ ( Renotiérová,  Ludíková a kol. 2003, s. 216) 

      Pro tělesně postižené děti vznikl po první světové válce ústav také na Moravě. 

Ředitelem „ Ústavu pro děti zmrzačelé“ v Brně byl jmenován Jan Chlup. Toto 

zařízení poskytovalo všem dětem komplexní rehabilitační péči. Kábele a Kracík 

popisují činnost tohoto ústavu takto : „ Ústav poskytuje zmrzačelým, avšak 

vzdělavatelným dětem rodinný útulek, přiměřené léčení, individuální školní 

vzdělávání všeobecné, popř. i odborné, výchovu a praktický výcvik pro vhodné 

životní povolání, aby se jednou osamostatnily a mohly se samy vlastní prací živit 

buď úplně nebo alespoň v nejdosažitelnější míře.“ ( Kábele, Kracík, 1982, s. 36) 

 

2.5. Zařízení pečující o jedince s narušenou komunikační  

       schopností 

 

       Počátek péče o jedince s poruchami řeči charakterizuje Monatová těmito 

slovy : „O první počátky logopedické péče se zasloužili učitelé hluchoněmých. 

Začali také zařazovat nápravu vad řeči u slyšících dětí. Později se k těmto 

učitelům připojili rovněž učitelé zvláštních škol. První logopedický ústav byl 

založen v Dánsku, logopedie se stala samostatným vědním oborem v rámci 

speciální pedagogiky.“ ( Monatová, 1998, s. 32) 

       Klenková ve své knize „ Logopedie“ uvádí, že již v roce 1860 ředitel 

pražského ústavu pro hluchoněmé Gall začal organizovat kurzy pro školní mládež 

s vadami řeči. Na jeho práci navázal Karel Malý, který se zabýval praktickou péčí  

o tzv. „ nevýřečné děti“. ( Klenková, 2006) 

      Hlavním průkopníkem logopedie na Moravě se stal  Hubert Synek. Tento 

učitel organizoval kurzy zaměřené nejen na nápravu vad řeči u dětí, ale též 



 16 

organizoval kurzy pro učitele. Učitelé byly školeni tak, aby částečně mohli 

odstraňovat vadnou řeč u svých žáků.  

      Další soukromý ústav, který se zabýval vadami řeči a poruchami psaní, vznikl 

pod vedením učitele Veselého v roce 1932. První učebnici logopedie s názvem 

„Vady řeči“ napsal učitel Rudolf Kratochvíl. ( Klenková, 2006) 

       Jedna z nejvýraznějších osobnosti oboru logopedie a speciální pedagogiky 

vůbec byl Miloš Sovák. Tento lékař založil v roce 1946 se svými spolupracovníky  

„ Logopedický ústav“ v Praze. Slowík ve své knize „ Speciální pedagogika“ píše : 

„ Sovák ovlivnil vývoj speciální pedagogiky ve své době rozhodujícím způsobem 

nejen v oblasti teorie, ale i prakticky ( prosadil např. bezplatné přidělování 

sluchadel pro osoby s vadami sluchu, možnost psaní levou rukou u levorukých 

žáků základních škol nebo připravoval asistenty pro vykonávání praktické 

logopedické péče).“ ( Slowík, 2008, s. 17) 

 

2.6. Zařízení pečující o osoby s poruchami chování 

 

      V průběhu 19. století se objevují snahy řešit problémy tzv. „ mravně vadné 

mládeže“. Vznikají instituce pod názvem vychovatelna, ochranovna nebo 

polepšovna. Byly to ústavy, které se snažily zjistit příčinu výchovných potíží        

a pomocí výchovných prostředků snížit rizikové chování. 

       „ U nás byla zřízena první vychovatelna r. 1842 „ Jednotou pro blaho 

opuštěných káranců“, dříve ústav pro děti osiřelé, opuštěné a mravně narušené.“   

( Monatová, 1998, s. 71) 

      V roce 1883 byla založena vychovatelna v Libni. Tato vychovatelna se jako 

jedna z prvních zařízení svého typu zabývala řešením životních otázek svých 

svěřenců nejen v průběhu jejich pobytu, ale i po odchodu ze zařízení. Následovaly 

další vychovatelny na Vinohradech a v Říčanech. 

      Slomek se ve své knize „ Etopedie“ zmiňuje o vzniku dívčí ochranovny 

v Černovicích u Tábora  v roce 1885 a  zemské polepšovně pro chlapce a dívky ve 

věku 14 – 18 let v Novém Jičíně v roce 1889. ( Slomek, 2010) 

      „V Čechách vznikla první polepšovna pro chlapce i pro děvčata 

v Opatovicích, další pak v Králíkách a v Kostomlatech. Tyto ústavy byly určeny 

pro mladistvé do 18 let za přestupek či přečin a pro další od 14 do 18 let, kteří by 
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v dospělosti byli pravděpodobně zařazeni do donucovacích pracoven. Polepšovny 

pečovaly i o děti mladší 14 let, pokud se dopustily takových činů, jež se u 

dospělých trestaly jako zločiny.“ ( Monatová, 1998, s. 71, 72) 

      Monatová dále uvádí, že od roku 1945, zejména pak od roku 1948 byla péče     

o narušenou mládež pozměněna tak, že byly zavedeny dětské domovy se 

zvýšenou výchovnou péčí pro děti od 9 do 14 -15 let a domovy mládeže pro 

převýchovu    15 – 18 letých. ( Monatová, 1998) 

 

 

3. Legislativa upravující práva a potřeby dětí se 

    speciálními vzdělávacími potřebami 

 
      Školská legislativa u nás vznikala postupně v návaznosti na společenský řád, 

který byl v určité době nastolen. Povinnost „ vzdělávat se“ pro všechny děti u nás 

byla zavedena až za vlády Marie Terezie, která svým pokrokovým přístupem 

výrazně ovlivnila výchovně vzdělávací proces na školách. Do té doby byly 

většinou vzdělávány děti z bohatších vrstev, převážně chlapci. Müller a Valenta 

v knize „ Psychopedie“ popisují jednotlivé školské zákony od roku 1774 až do 

roku 1989. Je zajímavé sledovat, jak byly postupně uvedeny v praxi zákony , které  

právně upravovaly činnost škol zaměřených na vzdělávání dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

 

3.1. Školské zákony od roku 1774 – 1989 ( historie) 

 

1774 – Všeobecný ( tereziánský ) školní řád 

             byla zavedena povinná šestiletá docházka dětí ve věku 6 – 12 let 

             jsou vzděláváni i chlapci i dívky ( dosud byli vzděláváni jen chlapci ) 

             pod vedením opata Felbigera je zaveden školský řád 

             prosazuje se, aby byli vyučováni i méně nadaní žáci 

1863 – vydán zákon o domovském právu 

            1. legislativní úprava zabývající se skutečnou péčí o „ úchylné jedince“ 
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             rozvoj zemských ústavů pro duševně, tělesně a smyslově postižené  

             občany 

1869 – Zákon o obecných školách 

            vylučuje ze vzdělávání těžce tělesně a mentálně postižené děti 

            vzdělávány mohou být pouze smyslově postižené děti 

1905 – Řád školní o vyučování 

            s povolením zemských školních úřadů se zřizují zvláštní pomocné či pod- 

            půrné třídy, které by mohly navštěvovat i méně nadané děti 

1929 – Zákon č. 86 o pomocných školách 

            Josef Zeman se podílí na tom, aby byly pomocné školy vřazeny do škol- 

            ského systému 

1948 – Zákon č. 95 o jednotném školství 

            zřizoval školy zejména pro mládež tělesně vadnou a s vadami smyslů a   

            řeči, duševně a mravně vadnou, postiženou chorobami a umístěnou 

            v léčebných ústavech a ozdravovnách 

            pomocné školy přejmenovány na školy zvláštní 

            při zvláštních školách se zřídily pomocné třídy 

1960 – Zákon č. 188 

            rozšiřuje síť speciálních škol o mateřské školy 

1989 – vznikají nestátní ( soukromé i církevní školy ) 

             rozvoj pomocných škol, jsou otevřeny rehabilitační třídy 

             vznikají „ auti – třídy“ pro žáky s pervazivními vývojovými poruchami 

             postižené děti jsou integrovány do normálních tříd    

                                      ( Valenta, Müller, 2003, s. 28 – 34) 

    

3.2. Současná legislativa 

 

      Současná legislativa upravuje podmínky vzdělávání dětí v zákoně č. 561/ 

2004 Sb., ve vyhlášce MŠMT ČR č. 73/ 2005 Sb. a dále ve vyhlášce MŠMT ČR 

č. 147/ 2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/ 2005 Sb. 
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3.2.1. Zákon č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním,  

          vyšším odborném a vyšším vzdělávání 

 

      Ve Sbírce zákonů České republiky je tento zákon uveřejněn v plném znění. 

V části první § 1 se píše : „ Tento zákon upravuje předškolní, základní, střední, 

vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanoví 

podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova ( dále jen „ vzdělávání“) 

uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při 

vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávající státní správu a samosprávu 

ve školství.“ ( § 1, s. 4826) 

      Tento zákon se nadále zabývá hlavními zásadami vzdělávání jako jsou rovný 

přístup ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace, zohledňování vzdělávacích 

potřeb jednotlivce, vzájemná úcta, respekt, solidarita a důstojnost. Hlavními cíli 

vzdělávání jsou např. získání všeobecného vzdělání, uplatňování rovného přístupu 

žen a mužů ve společnosti, utváření národního vědomí, poznávání světových         

a evropských tradic a další. ( § 2) 

      Zákon dále obsahuje informace o vzdělávacích programech, kterými se naše 

školství v současnosti řídí. Jsou to : „ Národní vzdělávací program“ ( tzv. Bílá 

kniha), „ Rámcový vzdělávací program“ a „ Školní vzdělávací program“. Zatímco 

první dva jsou vypracovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jsou 

pevně stanoveny, poslední z nich vydává ředitel školy nebo školského zařízení     

a může jej libovolně měnit dle potřeb a aktuálních problémů na škole. 

       Vzděláváním dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se 

zabývá § 16. Tento paragraf charakterizuje, kdo jsou děti a žáci se speciálními 

vzdělávacími potřebami. V šesté části tohoto paragrafu je popsáno, na co mají děti 

se speciálními vzdělávacími potřebami právo : „ Děti, žáci a studenti se 

speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělání, jehož obsah, formy    

a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření 

nezbytných podmínek, které toto vzdělání umožní, a na poradenskou pomoc školy 

a školského poradenského zařízení.“ ( § 16, s. 4832) 

      Důležitá je sedmá část § 16, kde zákon sděluje, že děti, žáci a studenti se 

speciálními vzdělávacími potřebami mají právo bezplatně užívat při vzdělávání 
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speciální učebnice a speciální didaktické a kompenzační pomůcky poskytované 

školou. 

      Pro zdravotně postižené žáky se též zřizují jednotlivé třídy, oddělení nebo 

studijní skupiny s upravenými vzdělávacími programy. Žáci s těžkým mentálním 

postižením, žáci s více vadami a žáci s autismem mají právo vzdělávat se na 

základní škole speciální, nejsou-li vzdělávány jinak. ( § 16, část 8) 

      Podrobnější informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami podává vyhláška č. 73/ 2005 Sb. Tato vyhláška se zabývá 

i vzděláváním dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.  

 

      Ještě dříve, než nahlédneme do vyhlášky č. 73/ 2005 Sb., musíme stanovit, 

kdo to vlastně jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Jucovičová a kol. 

rozděluje tyto žáky takto:  

 

a) žáci se zdravotním postižením – zrakovým, sluchovým, tělesným nebo 

mentálním, s vadami řeči, s více vadami, s autismem, se specifickými poruchami 

učení nebo chování závažnějšího charakteru 

b) žáci se zdravotním znevýhodněním – jedná se o zdravotní oslabení, 

dlouhodobou nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení 

nebo chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání 

c) žáci se sociálním znevýhodněním – jedná se o děti z rodin s nízkým 

sociokulturním postavením, ohrožené sociálně patologickými jevy, děti 

s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou, děti z cizích národnostních 

menšin, děti azylantů.  ( Jucovičová a kol., 2009, s. 8) 

    

 3.2.2.  Vyhláška č. 73/ 2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se  

             speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů 

             mimořádně nadaných 

 

      V první části obecných ustanovení vyhláška praví, že : „ vzdělávání těchto 

žáků se uskutečňuje s pomocí podpůrných opatření, která jsou odlišná nebo jsou 

poskytována nad rámec individuálních pedagogických a organizačních opatření. 

Podpůrnými opatřeními se rozumí využití speciálních metod, postupů , forem       
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a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, 

speciálních učebnic a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálně 

pedagogické péče, poskytování pedagogicko – psychologických služeb, zajištění 

služeb asistenta pedagoga, snížení počtu žáků ve třídě, oddělení nebo studijní 

skupině nebo jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací 

potřeby žáka.“ ( § 1, s. 503) 

      Čtvrtá část §1 nás informuje o tom, že za žáky s těžkým zdravotním 

postižením se 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. ( § 1) 

      Ve druhé části se můžeme dočíst, jaké jsou formy speciálního vzdělávání žáků 

se zdravotním postižením. Jsou to : a) individuální integrace ( žáci jsou 

vzděláváni v běžné škole nebo ve speciální škole určené pro určitý druh 

postižení), b) skupinová integrace ( žáci jsou vzděláváni ve třídě, oddělení nebo 

skupině zřízené pro žáky se zdravotním postižením v běžné škole nebo ve 

speciální škole určené pro žáky s jiným druhem zdravotního postižení, c) 

samostatně ve speciálních školách, d) kombinace všech předešlých forem. ( § 3) 

      V § 5 se dozvídáme, na jakých speciálních školách mohou děti, žáci a studenti 

studovat. Následuje § 6, který nás seznamuje s tvorbou individuálního 

vzdělávacího plánu. Individuální vzdělávací plán je vypracován před nástupem 

žáka do školy, nejpozději však 1 měsíc po nástupu žáka do školy nebo po zjištění 

speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Je součástí dokumentace žáka a může být 

doplňován nebo upravován v průběhu celého školního roku podle potřeby. 

Zodpovídá za něj ředitel školy, který jej vypracovává na základě písemního 

vyjádření poradenského zařízení a písemným souhlasem  zákonného zástupce 

žáka. ( § 6) 

      Ředitel též rozhoduje o zajištění funkce asistenta pedagoga, jehož hlavními 

činnostmi 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) 

      Třetí část této vyhlášky se věnuje vzdělávání žáků mimořádně nadaných. I pro 

ně je vypracováván individuální vzdělávací plán, který je vypracován po nástupu 
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mimořádně nadaného žáka do školy, nejpozději však do 3 měsíců po zjištění jeho 

mimořádného nadání. (§13). Ředitel školy může též přeřadit mimořádně nadaného 

žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku na základě zkoušky 

před komisí. ( § 14) 

    

 

            

3.2.3 Vyhláška č. 147/ 2011 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se  

         speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů 

         mimořádně nadaných 

 

      Tato vyhláška v některých bodech doplňuje nebo naopak ruší  znění vyhlášky 

č. 73/ 2005 Sb. Již v §1 se hovoří o tom, že vzdělávání těchto dětí se uskutečňuje 

s využitím vyrovnávacích a podpůrných opatření.  

      Třetí paragraf se doplňuje o pátý odstavec, který umožňuje ve výjimečných 

případech po dobu nezbytně nutnou vzdělávat žáka bez zdravotního postižení jako 

žáka se zdravotním postižením. 

      Činnost asistenta pedagoga je doplněna o nezbytnou pomoc žákům s těžkým 

zdravotním postižením při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích 

pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského 

rejstříku uskutečňuje vzdělávání. ( § 7, odstavec 1) 

      Znění §8 v šestém odstavci se mění takto : „Ve třídách a studijních skupinách 

zřízených pro žáky s těžkým zdravotním postižením a ve třídách škol při 

psychiatrických léčebnách mohou zabezpečovat výchovně vzdělávací činnost 

souběžně 3 pedagogičtí pracovníci, z nichž alespoň 1 je asistent pedagoga.“ 

      Zařazení žáka se zdravotním postižením do školy, třídy nebo studijní skupiny 

může předcházet diagnostický pobyt, po jehož dobu zůstává žák stále žákem 

původní školy. Návrh na vzdělávaní žáka vydá školské poradenské zařízení ve 

zprávě a doporučení vydané nejpozději do 30 dnů od dne ukončení pobytu. ( §9, 

odstavec 1) 

      Mění se též druhý odstavec § 10, který zní : „ Do třídy nebo studijní skupiny 

zřízené pro žáky se zdravotním postižením mohou být na základě žádosti zletilého 

žáka nebo zákonného zástupce žáka a písemného doporučení školského 
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poradenského zařízení zařazeni i žáci s jiným typem zdravotního postižení nebo 

se zdravotním znevýhodněním. Jejich počet nepřesáhne 25% nejvyššího počtu 

žáků ve třídě nebo studijní skupině podle odstavce 1.“ 

 

      Mezi současné možnosti ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami, které upravuje zákon, patří tzv. integrace . Pro rodiče dětí s postižením 

představuje tato forma vzdělávání určitou výhodu, neboť jejich dítě nemusí 

navštěvovat školu speciální, ale může navštěvovat běžnou školu v místě jejich 

bydliště. Žáky lze integrovat individuálně do běžných tříd nebo skupinově do tříd 

či škol pro žáky se zdravotním postižením. Nejlépe význam integrace vystihují 

slova : „ smyslem  integrace je začlenění, zařazení do běžného života, 

plnohodnotný život, přirozené soužití se všemi včetně jejich odlišnosti. Proto se 

upřednostňuje vzdělávání dítěte ( i dítěte s postižením) v přirozené vrstevnické 

skupině, pokud možno i bez omezení pravidelného kontaktu se svými rodiči          

( např. při pobytu v internátních školách).“ ( Jucovičová a kol., 2009, s. 9) 

      Aby byla integrace úspěšná, musí být dle Švarcové ( 2005) splněny určité 

podmínky. První podmínkou je připravenost školy na přijetí žáka. Na třídním 

učiteli je, aby upozornil spolužáky na přítomnost integrovaného žáka ve třídě a též 

jejich rodiče. Mnozí rodiče se totiž přítomnosti postiženého žáka obávají, neboť se 

domnívají, že by to nějakým způsobem ohrožovalo vzdělávání jejich dětí. Proto je 

velmi důležité pohovořit o postižení žáka, jeho psychických či fyzických 

odlišnostech a speciálních potřebách. Myslím si, že si děti na své spolužáky 

rychleji zvyknou a lépe s nimi navážou vztah, na kterém budou společně pracovat 

a rozvíjet jej. Zabrání se tím také určité izolovanosti dítěte od ostatních dětí. 

      Další podmínkou je odbornost třídního učitele. Učitel, který je vzdělán ve 

svém oboru, bude potřebovat nové informace o vzdělávacích postupech                

a metodách. Tyto informace může získat studiem odborné literatury, ale může též 

využít různých speciálních kurzů a seminářů. Učiteli v jeho práci může pomoci 

asistent pedagoga, který je žákovi po celou dobu vyučování k dispozici. Asistent 

pedagoga dohlíží na to, aby měl žák připraveny všechny pomůcky, aby měl 

veškerou učební látku zapsánu v sešitě, dohlíží na to, aby se žák najedl, pomáhá 

mu při přemísťování po třídě nebo na jiné místo. 

      Škole také velice účinně pomáhá spolupráce s poradenskými zařízeními. Jsou 

to zejména speciálně pedagogická centra a pedagogicko – psychologické poradny. 
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Tyto instituce vypracovávají odborné zprávy o stavu a vzdělávacích potřebách 

integrovaného žáka. 

      Na základě vypracovaného posudku odborníků zejména psychologů, 

speciálních pedagogů a lékařů může být pro žáka vypracován individuální 

vzdělávací plán, ve kterém je podrobně rozpracováno jaké učivo by měl daný žák 

zvládnout a v čem má nedostatky. Jednotlivé individuální plány se od sebe liší, 

neboť míra a charakter postižení mají za následek  různé vzdělávací potřeby         

u dětí. 

      V každém individuálním vzdělávacím plánu by mělo být mimo osobních 

údajů a závěrů z vyšetření dítěte uvedeno ještě několik dalších informací. Jsou to 

zejména informace jakým způsobem bude individuální péče poskytována, jaké 

budou pedagogické postupy, jak bude časově rozvrženo učivo ( zda některé učivo 

nebude rozšířeno nebo naopak redukováno). Dítě může být z některých předmětů 

na základě svého postižení osvobozeno.  

      Dále by mělo být v plánu uvedeno, jakých cílů by měl žák dosáhnout, jakým 

způsobem bude motivováno a jak bude probíhat spolupráce s ostatními spolužáky. 

U všech předmětů by měl být popsán způsob, jakým bude dítě klasifikováno. 

      Neobejde-li se žák ve škole bez pomoci je mu k dispozici buď asistent 

pedagoga nebo osobní asistent. Důležitou roli hraje i počet žáků ve třídě. Dítě se 

většinou zařazuje do třídy s nižším počtem spolužáků. 

      Většina dětí se zdravotním postižením potřebuje ke svému fungování ve třídě 

speciální pomůcky. Jsou jimi zejména speciální učebnice, kompenzační pomůcky, 

počítačové programy. Důležitá je také úprava prostředí, ve kterém se žák 

vzdělává. Příkladem úpravy prostředí je bezbariérový vstup do školy nebo třídy.  

      U žáků s těžším postižením může škola zažádat o finanční dotaci tzv.              

„ navýšeného normativu“, aby mohla lépe ekonomicky zajistit činnost pedagogů, 

ale  zajistit  i potřebné pomůcky pro dítě. 

      Obsah individuálního vzdělávacího plánu lze v průběhu roku měnit nastanou-

li ve vzdělávání žáka nějaké změny nebo se zjistí nové poznatky o schopnostech   

a možnostech dítěte. Také nová zdravotní diagnóza je důvodem k přepracování 

plánu. 

       Poslední podmínkou úspěšné integrace je spolupráce rodičů se školou. Rodiče 

mohou svému dítěti velmi pomoci domácí přípravou, která je často časově 

náročná a nepřináší někdy takové výsledky, jakých dosahují zdraví žáci.              
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O úspěších nebo neúspěších svého dítěte jsou pravidelně informováni na třídních 

schůzkách nebo konzultačních hodinách, kde mohou s třídním učitelem společně 

navrhnout nejlepší řešení problémů . 

    

    

 

      Dosud jsme se zabývali zákony a vyhláškami, které upravovaly výchovu         

a vzdělávání.  Handicapovaní jedinci však potřebují mimo služeb pedagogických   

i jiné služby. Jsou to především služby sociální a zdravotnické, bez kterých se 

většina zdravotně postižených jedinců neobejde. Veškeré sociální služby jsou 

podrobně rozepsány v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.  

 

3.2.4. Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 

 

      Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci osobám v nepříznivé 

sociální situaci a upravuje předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka. 

Vymezuje, co to sociální služby jsou a komu se tyto služby poskytují.  „ Sociální 

službou je činnost nebo soubor činností zajišťující pomoc a podporu osobám za 

účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení“ ( §3, odstavec 

a), s. 1) 

      Příspěvek na péči je poskytován od jednoho roku věku a rozhoduje o tom 

obecní úřad s rozšířenou působností. Rozhodující je stupeň závislosti osoby na 

jiné fyzické osobě. Může jít o lehkou závislost, středně těžkou závislost, těžkou 

závislost nebo úplnou závislost. Rozsah peněžního příspěvku se pohybuje u osob 

mladších 18- ti let od 3000 – 12000 Kč, u osob starších 18-ti let od 800 – 12000 

Kč. ( § 11) 

      Ve třetí části § 32 nás zákon informuje o základních druzích a formách 

sociálních služeb. Sociální služby jsou : sociální poradenství, služby sociální péče 

a služby sociální prevence. Formy sociálních služeb jsou pobytové, ambulantní     

a terénní. § 34 se zabývá tím, jaká zařízení sociálních služeb jsou k dispozici. 

      Sociální služby mohou obsahovat tzv. základní činnosti, které jsou 

poskytovatelé sociálních služeb povinni zajistit vždy. Tyto činnosti mohou být 
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doplněny o tzv. fakultativní služby, což jsou služby, které si zdravotně postižená 

osoba hradí sama a jsou nad rámec základních činností. (§ 35) 

      Sociální poradenství je rozděleno na základní a odborné. Tato služba 

umožňuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 

terapeutické  činnosti a pomoc při uplatňování práv a vyřizování osobních 

záležitostí. ( § 37) 

      Dle § 38 „ služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou      

a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení 

do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit 

jim důstojné prostředí a zacházení.“ ( § 38, s. 16) 

      Do služeb sociální péče patří : osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová 

péče, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, 

odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, 

domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se 

zvláštním režimem, chráněná bydlení, sociální služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních ústavní péče. ( § 39 – 52) 

      Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob. 

Jsou jimi : raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, azylové 

domy, domy na půl cesty, kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová denní 

centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, služby následné 

péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, seniory a osoby se 

zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, terapeutické komunity, 

terénní programy, sociální rehabilitace. ( § 54 – 70) 

      Úhradou sociálních služeb se zabývá § 72, který stanovuje, jaké služby  jsou 

poskytovány bezplatně a jaké jsou zdarma. 

      Poslední části zákona stanovují podmínky registrace, povinnosti poskytovatelů 

sociálních služeb, opatření omezující pohyb osob, podmínky uzavření smlouvy     

o poskytování služby, inspekce, zachování mlčenlivosti a financování. 

 

      Nejvýraznější vliv na kvalitu života lidí s postižením má užívání tzv. 

komplexní, ucelené péče. Systém „komprehenzivní rehabilitace“ se snaží o co 

nejvyšší míru uschopnění člověka a o nejvyšší míru jeho začlenění do společnosti. 

Protože jde o systém, spojuje jednotlivé druhy péče, které se intenzívně podílejí 
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na rozvoji osobnosti člověka, na zmírňování nebo úplném odstranění zdravotních 

obtíží, na pracovním nebo životním uplatnění. 

      Hlavními složkami rehabilitace jsou : léčebná, výchovně - vzdělávací, 

pracovní, sociální, psychologická, technická, právní a ekonomická. Každá ze 

složek plní svou funkci jiným způsobem, aby  v konečném výsledku došlo ke 

zmírnění, napravení nebo odstranění obtíží, které se u zdravotně postižených 

v běžném životě vyskytují. 

      Základní péčí, kterou lidé s postižením potřebují, je péče léčebná. Spočívá ve 

zjištění zdravotního stavu člověka a tím i stanovení léčebného procesu, jehož 

součástí je medikace, operace, fyzioterapie nebo arteterapie. Klienti mohou využít 

i léčebných pobytů v lázních či ozdravovnách. 

      Výchovně-vzdělávací proces se soustřeďuje hlavně na výchovu a vzdělávání, 

čímž se myslí nejen zvládnutí základních dovedností, ale také získání dovedností 

nových například pro přípravu na budoucí povolání. Uplatnit se v pracovním 

procesu je pro člověka s postižením velké povzbuzení do života. 

      Aby se mohl člověk se zdravotním postižením včlenit do normálního života, 

potřebuje mít zajištěny i určité sociální podmínky. Musí mít zajištěno bydlení, 

dopravu, finanční zajištění formou důchodu a jiné. Také kultura, zájmy a koníčky 

patří do sociálních potřeb. 

      Psychologická péče je zaměřena na podporu klienta v zátěžových situacích . 

Pomáhá klientovi vyrovnat se se svým handicapem a zároveň odstraňuje bariéry 

v komunikaci s ostatními lidmi. 

      Technická péče zabezpečuje pro člověka s postižením různé kompenzační 

pomůcky, s jejichž pomocí lépe překonává překážky okolního světa. 

      Na dodržování práv zdravotně postiženého občana se podílí péče právní. 

Ekonomická péče zajišťuje klientovi finanční zabezpečení. 

 

 

      Jedním ze zařízení, které splňuje všechny požadavky komplexní péče, je          

i zařízení, o kterém se zmiňuji na následujících stránkách. Za některými větami 

jsou v závorkách uvedena dvě čísla. První číslo označuje přílohu, druhé obrázek 

v příloze. 
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4. Historický vývoj základní školy speciální 

 „ Klí ček“ v Táboře - Záluží 
   

 

4.1.  Historie vzniku základní školy speciální „ Klíček“ 

 

      Asi dva kilometry od Tábora směrem na Mladou Vožici uprostřed vesnice 

jménem Záluží stojí zařízení, které nese název „ Klíček“. Založení  „ Klíčku“ je 

spojeno s rokem 1978, kdy vzniká toto zařízení  jako Ústav sociální péče. 

Centrum organizace ústavu se nacházelo v Černovicích u Tábora. Ředitelem 

v této době byl Dr. Jenší, který se rozhodl, že vytvoří v celém jihočeském kraji síť 

ústavů. Jedním z jeho rozhodnutí bylo vytvoření tohoto ústavu v Záluží, kde do té 

doby fungovala obecná škola. 

      Na přelomu roku 1978 a 1979 se k původní škole přistavěly dva okálové 

domky. Tyto domky byly následně propojeny průchodem. Chovanci do tohoto 

zařízení původně docházeli denně, později na tomto ústavu začínají od pondělí do 

pátku i bydlet. 

      Po revolučním roce 1989 se všechny ústavy sociální péče osamostatnily. 

V roce 1995 vzniká Ústav sociální péče Záluží jako rozpočtová organizace 

okresního úřadu v Táboře, který se zároveň stává jeho zřizovatelem. V tomto roce 

dochází též k přejmenování na „ Centrum zdravotně postižených – Ústav sociální 

péče pod názvem „ Klíček“. ( 1; 1) 

 

      Na ústav vzpomíná J. Bílková, zdravotní sestra, která v tomto zařízení 

pracovala 30 let takto : „ Ústav sociální péče v Záluží sloužil spolu s ústavem 

sociální péče v Písku jako objekt s týdenním pobytem. Při svém založení sloužil 

pro deset dětí, které v ústavu vyrůstaly i zestárly. Postupem času klientů přibývalo 

až do současného počtu 44. K ubytování sloužil jeden osmilůžkový pokoj, jeden 

devítilůžkový a jeden třílůžkový pokoj. Pokoje byly vybaveny televizí                  

a magnetofonem. Sociální zařízení bylo společné, nebylo rozděleno na muže        

a ženy. 
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      Pro děti bylo velice důležité, že neztratily kontakt se svou rodinou. Své děti 

přiváželi rodiče každé pondělí okolo šesté hodiny ranní s oblečením na celý týden. 

V pátek si pro ně okolo čtvrté hodiny odpolední přijížděli, aby si je na víkend užili 

doma. 

      V ústavu byl zaveden denní režim, který klienti po celou dobu svého pobytu 

dodržovali. Vstávali v půl sedmé, jednu hodinu měli na to, aby se oblékli, vyčistili 

si zuby popř. se osprchovali. Poté následovala snídaně při které se podávali léky. 

Po snídani si vychovatelky děti rozebrali a prováděli s nimi činnost hlavně 

výchovnou. V půl desáté byla svačina a až do oběda byli klienti venku. Po obědě 

následovala odpočinková činnost, při které si klienti buď kreslili nebo poslouchali 

hudbu nebo si hráli na zahradě. 

      Ve dvě hodiny odpoledne byla svačina, po které si rodiče „ deňáků“ odváželi 

děti domů a nebo na ně čekali na nádraží. Zbytek dětí odešel na procházku. Když 

se vrátili z procházky, měli klienti čas sami pro sebe. Povídali si mezi sebou, 

zpívali si nebo odešli do herny a tam si hráli. Dospělí si vypili šálek kávy. V půl 

šesté se podávala večeře a léky. 

      Pro ústav byl velkým zlomem rok 1989 kdy došlo k velkému uvolnění oproti 

socialismu v sexuální výchově. V ústavu probíhala sexuální osvěta, neboť se 

zjistilo, že i mentálně postižení dospělí mají nějakou sexuální potřebu. Někteří 

rodiče toto nechtěli přijmout a důrazně se proti tomuto rozhodnutí bránili. 

      Další výraznou změnou bylo povinné vzdělávání mentálně postižených. Do 

této doby byli lidé s mentálním postižením zbavováni školní docházky. Po roce 

1989 byla uzákoněna povinná školní docházka pro všechny děti s tím, že i těžce 

mentálně postižení jsou nějakým způsobem vzdělavatelní. Vzděláváni byli            

i jedinci upoutaní na lůžko, u kterých se uplatňovala metoda bazální stimulace.“   

( J. Bílková) 

 

      Po roce 1986 Dr. Jenší realizuje svůj projekt, kterým začal zřizovat pomocné 

školy při ústavech, které nebyly zařazeny v síti škol. V roce 1989/90 v rámci tzv. 

„ Jihočeského experimentu“ zde vzniká pomocná škola, která je od roku 1996 

zařazena do sítě škol a nazvána „ Pomocná škola při Centru zdravotně 

postižených – Ústavu sociální péče „ Klíček“.  

      Škola byla umístěna ve vyčleněné části v přístavbě hlavní budovy a tvořily ji 

šatna, dvě třídy s družinou, dílna a školní kabinet. Žáci dále měli k dispozici 
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tělocvičnu, výtvarnou pracovnu, místnost pro rehabilitaci a logopedickou 

pracovnu. Starší žáci mohli využívat kuchyňku k přípravě jednoduchých pokrmů 

a školní pozemek, na kterém probíhaly pěstitelské práce. 

      Provoz školy zajišťovali dva učitelé ( kvalifikovaní speciální pedagogové)      

a jedna vychovatelka, která se podílela na činnosti družiny. Ředitelkou ústavu 

byla PaedDr. Daniela  Holubová, speciální pedagožka, která se zasloužila o to, 

aby došlo k legislativní úpravě a škola byla zařazena do sítě škol. Dle slov paní 

ředitelky jsou „ pomocné školy při ústavech sociální péče novou realitou, která 

otvírá nové životní perspektivy nejen mentálně postiženým dětem, ale i jejich 

rodinám.“ ( PaedDr. Daniela Holubová) 

      Při ústavu sociální péče existovalo poradenské středisko ve složení lékař 

psychiatr, psycholog, logoped a sociální pracovnice. Podle potřeby docházela do 

centra rehabilitační sestra, která prováděla komplexní rehabilitační péči 

doporučenou lékařem. 

      Do pomocné školy byly zařazovány děti na základě opakovaného 

psychologického vyšetření s předpokladem, že zvládnou učivo pomocné školy. 

Do vzdělávacího programu této školy bylo zařazeno celkem 10 dětí. Tento 

minimální počet umožnil učiteli s dětmi individuálně pracovat a respektovat 

pracovní tempo a zvláštnosti jednotlivých žáků. 

      Výchovně vzdělávací práce  se skládala z dopoledního vyučování , které se 

řídilo učebními osnovami praktické školy, a z odpolední činnosti družiny. Deset 

let výuky bylo rozděleno na čtyři stupně, kterým odpovídaly jednotlivé ročníky: 

nižší stupeň ( 1. – 3. ročník), střední stupeň ( 4. – 6. ročník), vyšší stupeň ( 7. – 8. 

ročník) a pracovní stupeň ( 9. – 10. ročník). V Záluží probíhal nižší a střední 

stupeň v I. třídě ( tj. 1. – 6. ročník) a vyšší a pracovní stupeň ve II. třídě ( tj. 7. – 

10. ročník). Rozvrh hodin se skládal z učebních předmětů a to z čtení, psaní, 

počítání a věcného učení. Hlavními složkami výchovy byly : smyslová výchova, 

rozumová výchova, pracovní výchova, estetická výchova, tělesná a sportovní 

výchova, řečová výchova a individuální logopedická péče. 

      Po roce 1997 se počet dětí ve škole téměř zdvojnásobil, a proto na škole 

přibyla ještě jedna třída. V první třídě byli vzděláváni žáci nižšího stupně ( tj. 1. – 

3. ročník), ve druhé třídě žáci nižšího a středního stupně ( tj. 1. – 6. ročník) a ve 

třetí třídě žáci středního, vyššího a pracovního stupně ( tj. 4. – 10. ročník). 
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Rozšířil se i pedagogický sbor, ke kterému se připojili logopedka, hospodářka a 2 

asistentky. 

      Odpolední hodiny trávili žáci v družině, která byla zaměřena především na 

odpočinkové a zájmové činnosti, sebeobslužné a společensky prospěšné aktivity   

a přípravu na vyučování. Součástí odpoledního programu byly také činnosti 

rehabilitační a relaxační jako hipoterapie, arteterapie, muzikoterapie a léčebná 

rehabilitace. S dětmi, které to potřebovaly, pracoval odpoledne logoped. Provoz 

družiny byl  vzhledem k tomu, že většina  žáků přes týden v ústavu bydlela, 

prodloužen do 18 – 19 hodin. 

      V průběhu roku se žáci pomocné školy účastnili kulturních akcí, které byly 

finančně zabezpečeny od sponzorů nebo přímo z darovacího konta „ Klíčku“. 

 

      Jedním z prvních žáků na pomocné škole se stal i dnes třicetiletý Míla H. 

s Downovým syndromem. Jeho maminka vzpomíná na léta , kdy se její syn na 

této škole vzdělával takto : „ Míla nastoupil do školy v roce 1991 ve svých sedmi 

letech. Přestoupil z týdenního pobytu, který trval od jeho tří let a začal s denní 

docházkou.  Rád vzpomíná na svou první paní učitelku Královou, o které tvrdí, že 

byla moc hodná a mnoho věcí ho naučila. 

      Míla byl v první třídě klasifikován ze čtyř předmětů a to pracovního 

vyučování, tělesné výchovy, rozumové výchovy a počtů. ( 2; 7) Nejvíce ho bavila 

tělesná výchova, neboť je po tatínkovi tělesně nadaný. Ve druhé třídě se k těmto 

předmětům přidala ještě pracovní výchova. 

       Od čtvrté třídy byl Míla zařazen do středního stupně vzdělávání. Mimo 

základních předmětů, kterými byly čtení, psaní a počty, byl Míla klasifikován 

ještě z věcného učení, pracovní výchovy, estetické výchovy a tělesné výchovy. Na 

středním stupni ho vyučovala paní učitelka Moravcová. Díky této paní učitelce se 

Míla naučil spoustu praktických věcí. Bylo to např. přišívání knoflíků, navlíkání 

korálků nebo pletení rohožek z lýka. 

      Střední stupeň vzdělávání u Míly skončil v šesté třídě. Od sedmého ročníku 

nastoupil do vyššího stupně. Jeho třídním učitelem se stal Mgr. Libor Ťoupalík. 

Oblíbeným předmětem Míly byla pracovní výchova. Vzpomíná na to, jak na 

zahradě seli a okopávali mrkev a cibuli, hrabali na podzim listí či v zimě 

odhrabovali sníh. V dílně vyráběli různé předměty ze dřeva např. bedýnky nebo 

budky pro ptáky. 



 32 

      Mílovi skončila školní docházka po deseti letech, přičemž poslední dva roky 

byl vzděláván v pracovním stupni. Jeho vzdělávání vycházelo ze vzdělávacího 

programu pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy. Na všech 

vysvědčeních byl mimo prvního hodnocen slovně. Jeho posledním vysvědčením 

se stalo vysvědčení z roku 2000/ 2001, kterým se s touto školou rozloučil. ( 2; 8,9) 

Od tohoto roku se stal klientem ústavu sociální péče s denní docházkou.“  

( R. Havlová) 

       

       

      V roce 2000 došlo k dalšímu přejmenování na „ Speciální školu Klíček“. Tato 

škola se stala příspěvkovou organizací, která  fungovala do konce srpna roku 

2009. Zřizovatelem této školy se stal Krajský úřad – Jihočeský kraj v Českých 

Budějovicích. Na konci tohoto roku fungovaly na této škole již jen 2 třídy. 

V první třídě 4 žáci školu úplně ukončili, 3 žáci z druhé třídy pokračovali ve svém 

vzdělávání na jiných školách . Dva žáci přestoupili do základní školy speciální     

„ Kaňka“ v Helsinské ulici v Táboře , jeden žák nastoupil do mateřské a základní 

školy  v ulici Československé armády v Táboře, která se stala od září 2009  

odloučeným pracovištěm speciální školy. V letech 2010 – 2011 bylo toto 

odloučené pracoviště zrušeno a zařízení v současnosti funguje jako denní              

a týdenní stacionář „ Klí ček“. 

 

 

4.2.  „ Klíček“ v současnosti jako denní a týdenní stacionář 

 

      V současné době je tedy na místě bývalé pomocné školy „ Klíček“ již jen 

denní a týdenní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve 

věku od 5 do 64 let. Služeb tohoto zařízení využívá celkem 44 klientů, z toho 26 

denně a 18 klientů zde má týdenní pobyt. Pravidelně dojíždějí klienti z blízkého 

okolí z měst a obcí vzdálených asi 15 km od zařízení jako jsou  Planá n. Lužnicí, 

Tábor, Sezimovo Ústí nebo Dražice. Klienti, kteří pobývají v zařízení celý týden, 

pocházejí z Veselí n. Lužnicí, Soběslavi, Jistebnice, Votic, Chýnova a Mladé 

Vožice. 



 33 

      Personální obsazení stacionáře tvoří celkem 17 zaměstnanců. Jsou to: mzdová 

a skladová účetní,  sociální pracovník, 2 zdravotní sestry, 6 pracovníků 

v sociálních službách, uklizečka, kuchařka a domovník. Vedoucí pozice zastávají 

vedoucí ekonomického úseku,  vedoucí úseku přímé péče,  vedoucí zdravotního 

úseku a  vedoucí úseku stravování. Ředitelem se stal bývalý učitel na pomocné 

škole Mgr. Petr Brázda. 

      Poté, co „ Klíček“ ztratil svoji funkci vzdělávací zrušením základní školy 

speciální, můžeme jeho činnost charakterizovat jako sociální, terapeutickou          

a kulturní. Jednotlivé činnosti na sebe navzájem navazují a jednotlivě se prolínají. 

Vzniká tak centrum s komplexní péčí, jehož jednotlivé složky popisuji 

v následujících řádcích. 

 

4.2.1. „ Klíček“ jako poskytovatel sociálních služeb 

 

      Organizace funguje jako poskytovatel sociálních služeb dle zákona č. 108/ 

2006 Sb. o sociálních službách. Při své činnosti respektuje potřeby a požadavky 

klientů, respektuje jejich práva a lidskou důstojnost. Všichni zaměstnanci tohoto 

zařízení dodržují pravidla tzv. etického kodexu, což je dokument, který shrnuje 

základní principy morálky a pracovního chování ve stacionáři. 

      Základními etickými zásadami  jsou : respekt k jedinečnosti každého člověka 

bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, věk, zdravotní 

stav , ekonomickou situaci a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé 

společnosti. Zaměstnanec má pomáhat uživateli svými znalostmi, dovednostmi     

a zkušenostmi při jeho rozvoji a při řešení konfliktů jednotlivců se společností      

a jejich následků. Dále musí zaměstnanec dávat přednost své profesní 

odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Zavazuje se, že služby, které 

poskytuje, musí být na co nejvyšší odborné úrovni. 

      Hlavním posláním stacionáře je „ poskytnout za úhradu a ve sjednaném 

rozsahu potřebné sociální služby osobám s mentálním, případně kombinovaným 

postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 

osoby.Usiluje o vytvoření prostředí co nejpodobnějšího běžnému životu                

a zajišťuje uživatelům pobytové i ambulantní služby zaměřené zejména na oblasti 

výchovy, vzdělávání a aktivizačních činností, rozvoje osobnostně sociálních 
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dovedností, sociálního poradenství, ošetřovatelské péče a rehabilitace, aktivního 

využití volného času a uspokojování dalších životních potřeb.“ 

(www.stacionarklicek.cz/index.php?id=vnitrnismernice) 

       Základními činnostmi, které zařízení poskytuje, jsou : pomoc při zvládání 

běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy a ubytování, výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, sociálně terapeutické činnosti a  pomoc při uplatňování práv a zájmů   

a při obstarávání osobních záležitostí. 

 

4.2.2. „ Klíček“ jako poskytovatel terapeutických služeb 

    

      V tomto objektu tráví svůj čas lidé, kteří pro své postižení nemohou být 

zařazeni do života zdravých lidí. Jsou zde lidé imobilní, s kombinovaným 

postižením, s různými formami dětské mozkové obrny, se specifickými syndromy 

a další. Veškeré obtíže, které vyplývají z jejich postižení, překonávají řadou 

terapií, které jim pomáhají zlepšit svůj dosavadní stav. 

      Aktivity, které zde probíhají, jsou zajímavé nejen svou pestrostí, ale                 

i účinností. Probíhá zde totiž řada terapií, které pomáhají zlepšit psychický            

a fyzický stav každého účastníka. Tyto terapie pomáhají také zlepšit komunikaci 

mezi sebou , ale i komunikaci s lidmi bez postižení. 

      První terapií, kterou ústav nabízí je logoterapie. Každému klientovi je 

věnována individuální řečová péče, která závisí na jeho potřebách a schopnostech. 

Každá lekce začíná zpěvem, který pomůže klientům uvolnit se a získat dobrou 

náladu a chuť do práce. Poté probíhá cvičení motoriky mluvidel u velkého 

osvětleného zrcadla. V zrcadle má klient možnost porovnat činnost mluvidel 

logopedky a mluvidel svých. Následují dechová cvičení, která mohou být 

doprovázena pohybem. Po dechových cvičeních dochází k nácviku rozvoje řeči     

a obohacení slovní zásoby. Ke komunikaci využívá Mgr. Šichová Makaton nebo 

různé symboly. Cvičení probíhá každý pátek od půl osmé do jedné hodiny 

odpoledne. Délka terapie se pohybuje mezi 20 – 30 minutami u každého klienta .  

( 1; 2) 
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      Ve stejné místnosti, ve které probíhá logoterapie je možno využít jiné metody 

a to biofeedback. Je to metoda, která reguluje frekvenci elektrické aktivity mozku, 

kdy je mozek aktivován prostřednictvím video hry a je odměněn úspěšnými 

výsledky. 

      Další terapií, kterou „ Klíček“ nabízí je hipoterapie. Je to terapie, která je pro 

klienty jednou z nejoblíbenějších. Jízdy na koních probíhají na farmě v Cunkově 

každé pondělí od jedné do druhé hodiny odpolední a v úterý od dvou do tří hodin 

odpoledne. Jízdy na koních patří mezi fakultativní služby což znamená, že si 

každý její účastník hradí dopravu a jízdné sám. Ale 190 Kč na hodinu zaplatí 

každý rád, neboť koně mají velké uzdravovací účinky. Tyto účinky se projeví 

zejména ve zlepšení koncentrace, pozornosti, schopnosti adaptace a kontroly 

chování. ( 1; 5) 

      Jiným prostředkem uzdravování je voda. Každý čtvrtek odpoledne se klienti 

vydávají zakoupeným autem Renault Trafic do táborského bazénu, kde mají 

možnost zaplavat si v malém a velkém bazénu a jaksepatří si to užít. Plavání 

kombinují s pobytem v horké páře, po které se potom ochlazují ve studené lázni. 

Přímo na „ Klíčku“ probíhají každý pátek perličkové koupele, kterou provádí 

zdravotní sestra „ Klíčku“. Tato služba je opět fakultativní a její účastníci hradí 90 

Kč za půl hodiny. 

      Dle Mgr. Brázdy se muzikoterapie začala rozvíjet od roku 1998. Díky 

sponzorům a ochotné práci některých rodičů vznikla speciální učebna určená 

k rozvoji hudebních schopností klientů ústavu. Učebna je vybavena různými 

druhy hudebních nástrojů jako jsou bubny, tamburíny, elektronické klávesy          

a další. Místnost je osvětlena reflektory, které mohou měnit barvu. Barvy totiž 

mají důležitou úlohu. Dynamická hudba, která pomáhá k celkovému uvolnění       

a odbourání stresů, je zesílena žlutočervenými světly. A naopak k celkové relaxaci 

slouží světla zelenožlutá. ( 1; 3) 

      Na jaře a na podzim probíhá v délce 15-ti dnů rehabilitační cvičení, které vede 

diplomovaná rehabilitační sestra. Lékařský dohled vykonávají MUDr. Míková       

a MUDr. Polidarová z rehabilitačního oddělení táborské nemocnice. Součástí 

rehabilitace je i magnetoterapie. ( 1; 6) 

      Pro úspěšné zvládání běžných situací v každodenním životě je nejvhodnější 

ergoterapie. Tato forma terapie zajišťuje formou hry a motivace klienta nácvik 

základních úkonů, které potřebujeme v běžném životě. Jsou to oblékání, svlékání, 



 36 

hygiena  a sebeobsluha při jídle a pití. Metoda rozvíjí zejména nácvik úchopů       

a jemné motoriky, taktilní stimulace, poznávacích schopností a nácvik cíleného 

pohybu, při kterém je důležitá koordinace oko – ruka.  

      K rozvoji těchto schopností napomáhá práce v keramické dílně, která je v        

„ Klí čku“ zřízena. Pod vedením Mgr. Hlubockého tvoří své výrobky z keramické 

hlíny. Své výtvory si poté mohou nechat vypálit v peci, která je součástí dílny. 

Velkou barevnost a pestrost dodávají keramickým dílům glazurovací barvy, které 

klienti postupně nanášejí podle svého vkusu a estetického cítění. ( 1; 4) 

      Dalšími činnostmi, které klienti provádějí jsou úklid uvnitř jejich dočasného 

domova a úklid prostoru okolo objektu. Cvičná kuchyňka slouží k tomu, aby se 

zde klienti naučili připravovat jednoduchá jídla, která si mohou připravit i doma. 

      Výtvarný projev je nejbližší lidem, kteří se špatně slovně vyjadřují, ale také 

lidem, kteří silně emočně prožívají události, které ostatní nevyvedou z míry. 

Duševně nebo mentálně nemocní lidé mají své konkrétní představy o našem 

reálném světě a tyto představy se jim nejlépe daří představit prostřednictvím 

svého výtvarného díla.  

      Existuje spousta metod a výtvarných technik . Mezi jednoduché techniky patří 

čmárání tužkou, volná kresba prsty namočenými do barvy nebo koláž z výstřižků. 

Mezi těžší patří tématická kresba , kresba ve dvojicích, malování společného 

domu nebo modelování společného města. Záměrem není vytvořit umělecké dílo, 

ale společně se podílet na procesu vzniku výtvarného díla. Při tomto procesu 

dochází k celkovému uvolnění a zklidnění psychiky nemocných. 

      Radost z pohybu mohou klienti vyjádřit na hodinách zumby a step aerobiku, 

které probíhají každý pátek dopoledne v tělocvičně „ Klí čku“. 

      Komplexní péče je završena péčí zdravotní, kterou zastávají dvě zdravotní 

sestry bez odborného dohledu.  

   

 

4.2.3. „ Klíček“ jako poskytovatel kulturních služeb 

 

      O tom, že se klienti „ Klíčku“ rozhodně nenudí a dokáží svůj čas řádně využít, 

nás přesvědčí řada akcí, kterých se klienti účastní. Některé akce se pravidelně 

opakují, jiné proběhnou pouze jednorázově. Mezi ty pravidelné patří návštěvy 
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divadel, kina, sportovní utkání, návštěvy sportovního bazénu, návštěvy táborské 

knihovny, hipoterapie, kurz břišních tanců. Některé akce pořádal stacionář  pro 

širší veřejnost sám. Byly to např. ples Klíčku, výstavy prací a děl klientů na 

různých výstavách nebo turnaj v kuželkách. 

      Za minulý rok se klienti „ Klíčku“ zúčastnili asi 120 akcí. Veškeré akce jsou 

předem naplánovány na každý měsíc dopředu. Pro přehled uvádím některé z nich 

: účast na bowlingu v herně bývalého hotelu Slovan v Táboře, účast na výstavě 

Adolfa Borna, návštěva ZOO Ohrada, výlet do Prahy na koncert vážné hudby 

v Rudolfinu, masopustní karneval v Sezimově Ústí II., opékání špekáčků na 

Harachovce, návštěva pivovaru v Benešově, fotbalové utkání FC Rohlík proti FC 

Klíček, výstava kaktusů a masožravých rostlin, atletické závody v Českých 

Budějovicích, návštěva Ranče Větrovy, výlov Horusického rybníka, 

závody  plavání ve Strakonicích, stolní tenis v Oseku. 

      Snahou všech zaměstnanců je , aby byli klienti co nejvíce zapojeni do běžného 

života. Klienti „ Klíčku“ jsou velice pyšní na to, že mohou obsloužit hosty, kteří 

do stacionáře zavítají, neboť od roku 2003 vlastní živnostenský list na hostinskou 

činnost. Část peněz si též dokáží vydělat z prodeje výrobků, které v průběhu roku 

vytváří v terapeutických dílnách. Jsou to různé výrobky z keramiky ( misky, 

hrnky, kasičky), závěsná keramika, malované obrazy, barevné polštáře a tašky, 

náušnice smaltované, skleněné nebo z korálků, magnetky, knoflíky pro štěstí        

a další. Své výrobky vystavují na různých místech, zejména na školách                  

a v divadlech. Výtěžek z tohoto „ nahodilého prodeje“ putuje na nákup materiálu 

a výrobních prostředků. 

      Rodiče se mohou informovat o chování  a činnosti svých potomků na 

schůzkách, které probíhají 3x do roka. Probíhají zde také neformální setkávání      

a to zejména na každoročním plesu „ Klíčku“, kde se mohou rodiče a příbuzní 

klientů blíže seznámit s ostatními rodiči, navzájem si popovídat, zatancovat si. 

Jinou možností setkání je tzv. „ Zahradní slavnost“ odehrávající se na zahradě 

stacionáře. Na slavnosti hraje kapela country nebo disco, opéká se prase. Je to 

příjemné setkání všech pracovníků „ Klí čku“ s rodiči a nejbližšími příbuznými. 

Ředitel každého zájemce provádí po zařízení „ Klíčku“, aby se lépe mohli 

seznámit s tím, jak vypadá ubytování, kde se klienti stravují a kde probíhají jejich 

zájmové činnosti. 
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Závěr  
 
   Ve své práci jsem se zabývala historií vzniku prvních ústavů pro klienty 

s různým typem postižení u nás. Podrobněji jsem rozepsala zákony a vyhlášky, 

které upravovaly výchovu a vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími 

potřebami  v minulosti a též zákony a vyhlášky, které upravují výchovu                

a vzdělávání v současnosti. V poslední části své práce popisuji historický vývoj    

„ Základní školy speciální“ v Táboře – Záluží, školy, která původně vznikla jako 

pomocná škola při Ústavu sociální péče. 

   Tato škola vznikla v porevolučním období v rámci tzv. „ Jihočeského 

experimentu“, jehož hlavním cílem bylo, aby i děti, které byly do té doby 

považovány za nevzdělatelné, se mohly nějakým způsobem vzdělávat. Dostaly 

šanci přiměřeně se vzdělávat na základě svých možností a schopností. Myslím si, 

že  to byl opravdový převrat, neboť se zjistilo, že tyto děti vzdělavatelné jsou a že 

jsou s naší pomocí schopni dosahovat určitých úspěchů ve svém životě. 

   Jejich vzdělávání vycházelo z učebních plánů vzdělávacího programu pro 

pomocné školy, podle kterého měli žáci zvládnout trivium ( čtení, psaní, počítání)  

a určité schopnosti v oblasti sociální byly rozvíjeny prostřednictvím výchov. Tím 

byly položeny základy pro  vývoj speciálních schopností a dovedností, kterých 

mohly využít v pozdějším životě.  

   „ Klíček“ prošel v průběhu svého vývoje změnou. Z ústavu sociální péče, ke 

kterému byla přistavěna škola, se stal denní a týdenní stacionář. Ten z velké části 

navázal na činnost ústavu, neboť většina dětí v tomto zařízení vyrostla a nadále 

spojila svůj život s životem „ Klíčku“. Současnost umožňuje klientům ústavu 

využít mnoha terapií, které v minulosti nebyly možné. Také počet kulturních akcí 

se rozšířil téměř pětinásobně, takže lidé z ústavu již nejsou odříznuti od okolního 

dění. 

   Klienti „ Klí čku“ jsou zajištěni jak po stránce materiální, tak po stránce 

společenské, ale i zdravotní. Umožnil jim to systém tzv. „ komplexní“ péče, který 

se osvědčil jako nejlepší systém pro rozvoj celkové osobnosti člověka a umožňuje 

mu částečné zařazení do života zdravých lidí. 

   Důležitý je také přístup ostatních lidí k lidem s postižením, kteří se na ně již 

nedívají jako na členy na okraji společnosti, ale snaží se jim jakýmkoliv 
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způsobem pomoci ať je to třeba pomoc ve formě finančních darů, možnost 

uspořádat výstavu jejich výrobků, zařídit ozdravný pobyt. 

   Převážnou podporu klientů zařízení zajišťují jejich rodiče, pro které je jedinou 

odměnou to, že se jejich dítě cítí šťastné, spokojené a nějakým způsobem využité. 
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Obrázek č. 1. Budova „Klíčku“ 
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Obrázek č. 2. Řečová a rozumová výchova 
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Obrázek č. 3. Muzikoterapie 
(zdroj http://www.stacionarklicek.cz/) 
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Obrázek č. 4. Ergoterapie 
(zdroj http://www.stacionarklicek.cz/) 
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Obrázek č. 5. Hipoterapie 
(zdroj http://www.stacionarklicek.cz/) 
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Obrázek č. 6. Rehabilitační cvičení 
(zdroj http://www.stacionarklicek.cz/) 
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