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Anotace 

 

Tato bakalářská práce se nazývá Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku. 

Hlavním cílem této práce je prozkoumat možnosti vzdělávání pro osoby s mentálním 

postižením na Olomoucku. 

Práce je členěna do třech hlavních kapitol. První kapitola je věnována terminologii, která 

se týká dané problematiky, objevují se zde termíny jako mentální postižení, mentální 

retardace, její klasifikace, socializace, integrace, inkluze a vyrovnávání příležitostí. Ve 

druhé kapitole jsou postupně vypsány podmínky v oblasti vzdělávání pro osoby 

s mentálním postižením platné pro Českou republiku včetně vyjmenování různých typů 

vzdělávacích zařízení a jejich výhody a nevýhody. Třetí kapitola se věnuje praktické části, 

jsou zde vymezeny možnosti vzdělání pro osoby s mentálním postižením na Olomoucku, 

dále jsou zde zkoumány možnosti individuální a skupinové integrace v tomto regionu, 

a spolupráce jednotlivých škol se speciálně pedagogickým centrem. Také jsou zde 

vyjmenovány možnosti v oblasti celoživotního vzdělávání pro osoby s mentálním 

postižením a v závěru pak kazuistika jako konkrétní příklad možného způsobu vzdělání 

osoby s mentálním postižením.  
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Summary 

 

The name of this bachelor thesis is Education of persons with mental disabilities in 

Olomouc region. It introduces choices of educational sphere for persons with mental 

disabilities in Olomouc region. 

The thesis consists of three main chapters. There are several therms regarding to the issue 

in the first chapter such as mental disabilities, mental retardation and its classification, 

socialization, integration and equalization of opportunities. The second chapter is 

concentrated on coniditons in educational sphere for persons with mental disabilities in 

the Czech republic including listing many types of educational institutions and their pros 

and cons. The third chapter consists of practical part of this thesis. It is focused on the 

educational sphere for persons with mental disabilities in Olomouc region, chances of 

individual and group integration in this region, and cooperation between schools and 

special-pedagogical centre. There are also named posibilities of lifelong education for 

persons with mental disabilities and at the end, there is a casuistry as the example of 

possible ways of education for persons with mental disabilities.  
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Úvod 

 

Tato bakalářská práce nese název Vzdělávání osob s mentálním postižením na 

Olomoucku. Postoj společnosti k osobám s mentálním postižením se během vývoje 

společnosti měnil od naprostého odmítání, přes lítost a charitativní postoj, až po 

integrační tendence v různých oblastech života včetně oblasti vzdělávání. Proto se tato 

práce soustřeďuje právě na integraci v této sféře. Já osobně jsem si toto téma zvolila proto, 

že sama pracuji s lidmi s mentálním postižením v oblasti celoživotního vzdělávání 

a aktivizačních činností, a chtěla bych proto do této problematiky více nahlédnout. 

Lokalita Olomoucko je zvolena proto, že v této oblasti je mnoho sociálních služeb 

a organizací, které integraci osob s mentálním postižením podporují, ale není jisté, zda je 

zde v oblasti vzdělávání pro danou cílovou skupinu dostatečná nabídka. 

Termínem Olomoucko je v celé práci míněno město Olomouc, které je spádovou 

oblastí pro osoby s mentálním postižením žijící v tomto regionu. V České republice je 

v současné době zhruba 3 % jedinců s mentálním postižením, z toho je přibližně 2,6 % 

jedinců s lehkou mentální retardací.1 Přesné číslo zatím není možné zjistit, jelikož dosud 

nebyla vytvořena žádná evidence osob s mentálním postižením. Uvedené procento je tedy 

pouze orientační a vychází z lékařských záznamů a z výchovně-poradenských zařízení u 

nás, statisticky však počet jedinců s mentálním postižením stoupá. Počet obyvatel ve 

městě Olomouc k 31. 12. 2012 je 99 471.2 Na Olomoucku, tedy na území, které je 

spádovou oblastí pro obyvatele v rámci možnosti vzdělávání pro jedince s mentálním 

postižením, je 232 267 obyvatel.3 V celé této oblasti je pak zhruba 4 % osob s mentálním 

postižením.4 V práci je dále používán termín běžné školy, který zde označuje školy pro 

žáky bez postižení. 

Hlavním cílem této studie je prozkoumat možnosti vzdělávání pro osoby 

s mentálním postižením na Olomoucku. Za dílčí předpoklady lze označit to, že je 

v běžných školách integrováno více žáků s mentálním postižením než ve školách 

                                                 

1 Švarcová, Mentální retardace, s. 39 
2 Zdroj: Český statistický úřad. [Online] © 2013 [cit. 2013-05-31]. Dostupný z: 

<http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/i/bilance_obyvatelstva_ve_mestech_v_roce_2012_%28predbezne_u

daje%29> 
3Zdroj: Český statistický úřad. [Online] © 2013 [cit. 2013-05-31]. Dostupný z: 

<http://www.czso.cz/xm/redakce.nsf/i/casove_rady_vybrane_ukazatele_za_okres_olomouc> 
4 Informace čerpány z rozhovoru s vedoucí pracovnicí speciálně-pedagogického centra v Olomouci 
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speciálních a praktických, dále že na běžných školách převládá individuální integrace 

oproti té skupinové, a také že běžné základní školy spolupracují se speciálně-

pedagogickým centrem na stejné úrovni jako speciální a praktické školy. 

Bakalářská práce se skládá celkem ze tří kapitol, z toho první dvě kapitoly tvoří 

teoretickou část a třetí kapitola tvoří praktickou část práce. V první kapitole, která nese 

název Terminologie, jsou vymezeny pojmy mentální postižení, mentální retardace, 

socializace, integrace a inkluze, vyrovnávání příležitostí a také je zde vypsána klasifikace 

mentální retardace. Všechny tyto pojmy jsou klíčové pro danou problematiku a objevují 

se také v dalších kapitolách práce. 

 Druhá kapitola nese název Podmínky a legislativa pro vzdělávání osob 

s mentálním postižením. Je zde vymezena legislativa, která upravuje vzdělávání jedinců 

s mentálním postižením a také bez něj, dále jsou vyjmenovány rámcové vzdělávací 

programy, ze kterých pak vychází koncept výuky v každé škole. Poté je popsáno rozdělení 

vzdělávacího systému na předškolní, základní, navazující a celoživotní vzdělávání 

a legislativní normy, které vymezují fungování vzdělávacích zařízení pro osoby se 

speciální vzdělávacími potřebami, tedy také pro jedince s mentálním postižením. 

Následně jsou zde vypsány možné formy studia pro osoby s mentálním postižením 

a jejich výhody či nevýhody. 

Třetí kapitola, ze které se skládá praktická část, vymezuje různé možnosti 

v jednotlivých stupních vzdělávání pro osoby s mentálním postižením na Olomoucku. 

V kapitole jsou vypsána zařízení, kde se mohou osoby s mentálním postižením vzdělávat. 

Praktická část práce byla vytvořena na základě analýzy dokumentů, analýzy odborné 

literatury, přímého pozorování, polostrukturovaného rozhovoru, popř. internetové 

komunikace. Za použití těchto metod jsou zde zaznamenány podmínky a možnosti, které 

daný žák (popř. student, klient) může v rámci svého vzdělávání využít. Tato kapitola je 

zakončena kazuistikou jako příkladem možného vzdělávání na Olomoucku.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Terminologie 

 

 V této kapitole, která je rozčleněna do několika podkapitol, budou vymezeny 

pojmy, které jsou stěžejní pro tuto bakalářskou práci. 

 

1.1 Mentální postižení 

Vymezení termínu postižení je inspirováno Mezinárodní klasifikací vad, postižení 

a handicapů (ICIDH), kde je tento pojem definován jako „omezení nebo ztráta schopnosti 

vykonávat činnost způsobem nebo v rozsahu, který je pro člověka považován za 

normální“5. Je tedy patrné, že u jedince s postižením může být těžší nebo úplně nemožné 

naplnit určité role, jež sám či společnost považuje za normální.  

Pakliže je člověk kvůli svému postižení znevýhodněn, je mu omezena či 

znemožněna účast života ve společnosti a naplňování určitých rolí v ní, pak lze říci, že je 

takový jedinec handicapován.6 Zmíněné postižení bývá často důsledkem narušení 

psychické, anatomické či fyziologické struktury daného jedince, které je možné označit 

jako vadu či poruchu. Uvedené pojmy (postižení, handicap, vada) tvořily základ 

celkového pojetí postižení člověka tak, jak jej podle ICIDH interpretuje model, ve kterém 

vada či porucha značí postižení, z čehož se automaticky vyvozuje jeho handicap.7 

V současné době je již způsob nahlížení na situaci člověka s vadou, postižením 

a handicapem podstatně změněn. Vychází z Mezinárodní klasifikace funkčních 

schopností, disability a zdraví (ICF), podle které je nutné sledovat funkci a stav tělesných 

struktur (namísto vady), aktivitu jedince (namísto postižení) a jeho možnost participace 

na životě ve společnosti (namísto vlastního handicapu). Tyto faktory jsou ovlivněny 

zejména prostředím, ve kterém se daný jedinec pohybuje, a také jeho osobností. Důraz je 

                                                 

5 Zdroj: International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, Geneve: WHO, 2001. 

2013. [Online] © [cit. 2013-05-31]. Dostupný z: <http://www.who.int/classifications/icf/en/> 
6 Švarcová, Mentální retardace, s. 30 
7 Tamtéž, s. 15 
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tedy kladen na účast jedince s postižením ve společnosti.8 Z tohoto pohledu je patrné, že 

se nejedná pouze o individuální přizpůsobení daného jedince s postižením, ale o změnu 

vztahů ve společnosti vůči lidem s postižením. 

Na termín mentální postižení lze nahlížet z několika hledisek. Kupříkladu 

z pedagogického pohledu se jedná o sníženou schopnost učit se, a to i navzdory využití 

specifických vzdělávacích metod a postupů, z hlediska sociálního je mentální postižení 

charakteristické dezorientací ve společnosti, která může omezovat nebo zabraňovat 

zvládání samostatného fungování v ní.9  

Obecně termín mentální postižení zastřešuje snížení inteligence na různém 

etiologickém základě. Jednou z možností snížení inteligence je mentální retardace. Tu lze 

popsat podle definice ICIDH  jako „stav související s opožděným nebo omezeným 

vývojem myšlení, charakteristický zejména snížením schopností, jež se projevuje během 

vývoje, a to schopností, které vytvářejí celkovou úroveň inteligence – tedy schopností 

poznávacích, komunikačních, motorických a sociálních“10.  Jedná se tedy o postižení, 

které postihuje celou osobnost ve všech jejích složkách. Netýká se tedy pouze 

rozumových schopností, ale ovlivňuje sociální vztahy, možnosti vzdělávání, 

zaměstnávání, emoce, či komunikační schopnosti.  

 Příčinou mentální retardace je organické nebo funkční poškození mozku, jehož 

důvody mohou být různé. Může vzniknout v prenatálním, perinatálním, či postnatálním 

období. U všech těchto tří možností se jedná o vrozenou vadu.11  

 V prenatálním období dochází k poškození během těhotenství. Příčinou může být 

dědičnost, genetické poruchy nebo environmentální poruchy, tedy poruchy z vnějšího 

prostředí (kouření, pití alkoholu, užívání nevhodných léků v těhotenství apod.).12 V 

perinatálním období se jedná o poškození mozku během porodu, které může být 

způsobeno předčasným porodem nebo naopak přenášením plodu, mechanickým 

poškozením mozku apod.13 V postnatálním období, tedy v období po narození, také může 

                                                 

8 WHO, Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, s. 28 
9 Slowík, Speciální pedagogika, s. 110 
10 Zdroj: International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, Geneve: WHO, 2001. 

[Online] © 2013 [cit. 2013-05-31]. Dostupný z: <http://www.who.int/classifications/icf/en/> 
11 Langer, Mentální retardace, s. 21-22 
12 Valenta, Müller, Psychopedie, s., 51 
13 Tamtéž, s. 52 
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existovat řada vlivů, které způsobují mentální retardaci. Jedná např. o poranění mozku, 

infekce či nemoc jedince. Mentální retardace vrozená se určuje do věku dvou let.14  

 O získané mentální retardaci se tedy hovoří, pokud vznikne po druhém roce 

života. Příčinou je poškození mozku, které vzniká např. úrazem hlavy. V tom případě se 

jedná o demenci posttraumatickou. Dále se lze setkat s demencí epileptickou či demencí 

stařeckou. K získané mentální retardaci se řadí také mentální retardace zdánlivá, která 

není způsobena centrální mozkovou poruchou, ale je zapříčiněna vnějšími faktory, jako 

je zanedbání výchovy či sociální stránky života nebo nedostatkem podnětů k rozvoji 

osobnosti.15 

  

1.2 Klasifikace mentální retardace 

 Klasifikace mentální retardace není jednoznačná, což je dáno tím, že existuje více 

faktorů, které mentální úroveň ovlivňují. Dle Světové zdravotnické organizace se tak 

klasifikace mentální retardace skládá ze šesti kategorií. Hlavním kritériem pro toto 

rozdělení je inteligenční kvocient (IQ). Toto kritérium je však doplněno i o jiné oblasti, 

které pomáhají úroveň mentální retardace diagnostikovat. Jedná se o hrubé a jemné 

motoriky, percepce, schopnosti komunikace, prostorové a časové orientace, dále 

o sociální faktory (rodinné zázemí, vrstevnické vztahy), tělesné a psychické 

charakteristiky a úroveň schopností a dovedností. Přesto je někdy obtížné správně zařadit 

daného jedince do jedné z klasifikačních kategorií. Ty jsou uvedeny v následujícím 

přehledu:16 

 

1. Lehká mentální retardace (F70) – tento stupeň zahrnuje IQ 50-69. Jedinci patřící 

do této skupiny mají v dětství lehce opožděnou motoriku, což se ale obvykle 

v dospělosti vyrovná. Jejich pozornost je spíše krátkodobá, nedokáží se dlouho 

soustředit na jednu věc, a často je ulpívavá. Myšlení jedinců patřící do této 

kategorie je spíše konkrétní a postrádá logické či abstraktní myšlení. Dalším 

specifikem těchto osob je mechanická paměť. Také vývoj řeči je opožděný. Mají 

                                                 

14 Valenta, Müller, Psychopedie, s. 53 
15 Klímová, Teorie a praxe výchovného poradenství, s. 104 
16 Švarcová, Mentální retardace, s. 37-41 
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menší slovní zásobu, nedokáží vyjádřit abstraktní pojmy a často se u těchto jedinců 

objevuje nějaká porucha řeči. Tito jedinci bývají emocionálně labilní. Nácvik 

dovedností u nich trvá delší dobu než je obvyklé, ale většina z nich dosáhne 

v dospělosti plné samostatnosti. Tyto osoby jsou zařazeny do běžné základní školy, 

popř. do základní školy praktické. Následně do učebních oborů či do praktické 

školy, kde se naučí praktickým dovednostem a jsou tak schopni se uplatnit na trhu 

práce.  

2. Středně těžká mentální retardace (F71) – tento stupeň zahrnuje IQ 35-49. 

Jedinci patřící do této kategorie mentální retardace mají zpomalený vývoj 

motoriky, který se projevuje i v dospělosti určitou neobratností. Jejich pozornost 

je krátkodobá a myšlení spíše stereotypní. Charakteristické je ulpívání na 

nápadných detailech. Tito jedinci komunikují spíše neverbálně, jejich řeč je 

agramatická a vyjadřují se v jednoduchých větách. Často se u nich objevuje také 

řečová vada či porucha. Bývají emocionálně nevyrovnaní a může se u nich projevit 

infantilismus. V dospělosti obvykle při sebeobsluze potřebují dopomoc druhé 

osoby. Vzdělání jedinci, patřící do této kategorie, obvykle získávají docházkou do 

základní školy speciální, kde rozvíjí své schopnosti a dovednosti. V rámci 

vyučování probíhá hlavně nácvik sebeobsluhy a základních sociálních dovedností. 

Někteří jsou schopni se naučit číst, psát a počítat. V dospělosti tito jedinci, pokud 

mají zájem ucházet se o zaměstnání, obvykle najdou pracovní uplatnění 

v chráněných terapeutických dílnách. 

3. Těžká mentální retardace (F72) – tento stupeň zahrnuje IQ 20-34. Jedinci s tímto 

stupněm mentální retardace mají velmi narušenou hrubou i jemnou motoriku. 

Projevuje se u nich minimální rozvoj komunikačních dovedností a vyjadřují se 

pouze jednoslovně nebo pomocí specifických zvuků. V dospělosti potřebují již 

plnou dopomoc druhé osoby. V rámci sebeobsluhy jsou však tito jedinci schopni 

osvojit si základní hygienické návyky a péči o vlastní osobu. Osoby řadící se do 

této skupiny lpí na lidech v jejich blízkosti, jsou emočně nestálí a často bývají 

impulzivní. Vzdělávají se obvykle v rehabilitačních třídách základní školy 

speciální, kde mohou rozvíjet své schopnosti v oblastech sebeobsluhy a základních 

sociálních dovedností. Tito jedinci však nejsou schopni se naučit číst, psát 

a počítat, protože jejich schopnost učení je velmi omezená, stejně jako jejich 

paměť. 
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4. Hluboká mentální retardace (F73) – tento stupeň zahrnuje IQ nižší než 20. 

Jedinci patřící do této klasifikační skupiny mentální retardace mají velmi 

narušenou jemnou i hrubou motoriku, celkově bývají často imobilní a celoživotně 

jsou v oblasti sebeobsluhy plně závislí na péči druhé osoby. Charakteristický pro 

ně je především neverbální způsob komunikace, obvykle ho používají při 

vyjadřování svých potřeb. Často jsou schopni rozpoznat a dát najevo pouze libé či 

nelibé pocity a rozlišovat známé předměty a osoby, ke kterým se upínají. Rozvoj 

schopností a dovedností u jedinců s hlubokou mentální retardací je individuální. 

Jsou zařazováni do rehabilitačních tříd základních škol speciálních, ve kterých 

trénují nácvik základních úkonů v oblasti péče o vlastní osobu a celkově se snaží 

udržovat dosud již nabyté schopnosti a dovednosti. Další možnosti vzdělávání 

žáků s hlubokou mentální retardací je formou domácího vyučování. Jedinci 

zařazování do této skupiny nejsou samostatní a potřebují neustálý dohled nad svou 

osobou.  

5. Jiná mentální retardace (F78) – do této klasifikační kategorie spadají ty osoby, 

u kterých je nemožné určit přesný stupeň mentální retardace obvyklými metodami. 

To je způsobeno přidruženým somatickým nebo senzorickým postižením, 

autismem či poruchami chování. 

6. Nespecifikovaná mentální retardace (F79) – u jedinců této klasifikační kategorie 

je prokázána mentální retardace, avšak nelze určit, do které z kategorií by měl být 

daný jedinec zařazen. Důvodem je nedostatek informací, na základě kterých by 

toto zařazení proběhlo.  

 

1.3 Socializace jedinců s mentálním postižením 

 Termín socializace lze definovat jako proces neustálého celkového 

zespolečenšťování člověka, tj. proces osvojování si potřebného společenského chování 

vlivem všech možností, které poskytuje prostředí. V minulosti byl přístup k osobám 

s mentálním postižením různý. Jedním z důvodů, který převládá i dnes, bylo to, že člověk 

se velmi těžko dokázal vžít do pocitů jedince s mentálním postižením, což je příčinou 

někdy rozpačitého nebo odmítavého přístupu vůči nim a jejich možného handicapu. Je 

tedy důležité podporovat obecnou osvětu o schopnostech a dovednostech těchto jedinců. 
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Podstatné je také udržovat princip rovných práv a respektovat potřeby každého jedince.17 

Socializace je proces postupného vytváření a upravování vztahů jedince k prostředí. Za 

nejvyšší stupeň socializace se považuje integrace. 

 

1.3.1 Integrace, inkluze a vyrovnávání příležitostí 

 Integraci lze definovat jako „spolusoužití jedinců s postižením s jedinci bez 

postižení na úrovni nízké konfliktnosti mezi těmito dvěma skupinami“18. Jedná se o proces 

rovnoprávného začleňování člověka do společnosti jako něco naprosto přirozeného. 

V dnešní době lze registrovat zvýšený tlak na plné začlenění do společnosti všech osob, 

tedy také těch s mentálním postižením, což se může projevit např. začleněním osob 

s mentálním postižením do běžné školy. Tento proces je také specifický tím, že se na něm 

účastní celá společnost a není to tedy jen individuální záležitost.19 Cílem integrace je 

vzájemná akceptace mezi osobami s postižením a osobami bez postižení v kontextu rovné 

příležitosti účastnit se společenského života ve všech jeho složkách a mít tak přístup do 

společenského prostředí.20 Je vhodné tento proces zahájit již v dětství, protože děti, 

i s postižením, se lépe osamostatňují a integrují (např. docházením do základní školy 

spolu s dětmi bez postižení). Zároveň tím děti bez postižení mohou získat nezaujatý postoj 

vůči jedincům s postižením jako k samostatným jedincům, kteří jsou běžnou součástí 

společnosti. Mohou také získat inkluzivní přístup k ostatním jedincům (viz níže).   

Integraci lze zhodnotit v několika stupních. Tuto škálu zmiňují Valenta a Müller:21 

1. Sociální integrace – jedinec je plně začleněn do společnosti; 

2. Inhibovaná (utlumená) účast – postižení může znamenat omezení v plném 

začlenění do společnosti; 

3. Omezená účast – postižení omezuje účast na obvyklých společenských 

činnostech v plném rozsahu; 

4. Zmenšená účast – postižení zamezuje schopnosti navázat náhodné kontakty 

a jejich účast ve společenském životě je omezena na přirozené vztahy; 

                                                 

17 Švarcová, Mentální retardace, s. 13 
18 Jesenský, Andragogika a gerontagogika handicapovaných, s. 150 
19 Slowík, Speciální pedagogika, s. 31 
20 Hájková, Strnadová, Inkluzivní vzdělávání, s. 43 
21 Valenta, Müller, Psychopedie, s. 115  
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5. Ochuzené vztahy – zde se v důsledku postižení objevuje omezení ve fyzickém, 

sociálním či psychickém vývoji bez tendence ke zlepšení 

6. Redukované vztahy – postižení je příčinou toho, že jedinci jsou schopni udržovat 

vztahy pouze k vybrané a omezené skupině či jednotlivci 

7. Narušené vztahy – v důsledku postižení nelze udržovat trvalejší vztahy 

s ostatními lidmi, změny chování působí negativně i v prostředí přirozené skupiny 

společensky izolované 

8. Společensky izolované – úplná segregace 

 

 Integrace se dá dále dělit na individuální a skupinovou. Individuální integrací je 

míněno vzdělávání žáků s mentálním postižením v běžné škole spolu s žáky bez postižení. 

Skupinová integrace nastává tehdy, pokud je žák zařazen do speciální třídy, která funguje 

v rámci základní školy, či do speciální skupiny, která působí jako součást zařízení pro 

žáky bez postižení.22  

 Integraci lze rozčlenit na tři podkategorie. První z nich je školní integrace, tedy 

zařazení jedince s mentálním postižením do běžného školního systému. Zařazování 

jedince mezi vrstevníky totiž podporuje sociální vztahy a osobností rozvoj. Tento trend 

se začal v České republice prosazovat po roce 1990. Další podkategorií je pracovní 

integrace, tedy zařazení jedince do pracovního procesu. Třetí podkategorií je společenská 

integrace, ve které se jedná o integraci do společnosti všech osob bez ohledu na možné 

postižení.23 Osoby s postižením tak již mají možnost využít společenské zdroje na stejné 

úrovni jako jedinci bez postižení.  

 K výše popsanému se váže také termín inkluze, který značí „nikdy nekončící 

proces, ve kterém se lidé s postižením mohou v plné míře zúčastňovat všech aktivit 

společnosti jako lidé bez postižení“24. Tento proces stojí na principu rovnosti a zapojování 

všech jedinců do společnosti nehledě na jejich možné postižení, a pokud to lze, 

nevyužívají pak jedinci s postižením žádné speciální přístupy a pomoc. Ty přicházejí až 

                                                 

22 Slowík, Speciální pedagogika, s. 31 
23 Tamtéž, s. 31 
24 Tamtéž, s. 32 
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v případě nutnosti, kdy je, např. u jedince s mentálním postižením, nutná dopomoc 

druhého jedince. V tom případě nastupuje adekvátní pomoc a podpora.25  

 Na integraci a inkluzi navazuje termín vyrovnávání příležitostí. Jedná se o proces, 

jehož prostřednictvím jsou „různé systémy společnosti a prostředí, jako například služby, 

činnosti, informace a dokumentace, zpřístupněny všem, zvláště osobám se zdravotním 

postižením“26. Jde tedy o vytvoření rovných podmínek pro dosahování těchto složek 

a naplňování potřeb na maximální možné úrovni. Jedná se tak o zajištění rovných práv 

pro všechny skupiny obyvatel nehledě na jejich možné postižení, které je dáno na státní, 

krajské i lokální úrovni přijetím legislativy a podepsáním mezinárodních dokumentů, 

které tato práva zajišťují a podporují.  

  

                                                 

25 Slowík, Speciální pedagogika, s. 32 
26 OSN, Standardní pravidla vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, s. 13 
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2 Podmínky a legislativa pro vzdělávání jedinců 

s mentálním postižením 

 

V následující kapitole bude nastíněno vymezení podmínek pro integraci 

a vyrovnávání příležitostí v oblasti vzdělávání pro jedince s mentálním postižením.  

 

2.1 Právo na vzdělání 

Právo na vzdělání je jedním ze základních lidských práv.  Po roce 1990 byla 

v České republice, v rámci vyrovnávání příležitostí v oblasti vzdělávání, vytvořena 

struktura školského systému. Ta zaručuje právo každému jedinci na vzdělání podle jeho 

schopností a dovedností. Tato práva jsou upravena zákonem č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), který zajišťuje vzdělávání podle potřeb každého jednotlivce, rovný přístup všem 

ke vzdělání bez diskriminace, bezplatné vzdělávání a možnost celoživotního vzdělávání 

jedince. Zároveň je zde vymezení a úprava vzdělávacího systému pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, mezi které jsou řazeni také žáci s mentálním postižením.27  

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

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, upravuje podpůrná 

vzdělávací opatření. Podpůrným opatřením se myslí používání speciálních metod, 

postupů, forem a prostředků vzdělávání, dále používání kompenzačních a rehabilitačních 

pomůcek, učebnic i jiných materiálů, a také poskytování speciálně pedagogické péče 

a péče asistenta pedagoga. Avšak důležité je také si uvědomit, že je nutné zohledňovat 

speciální potřeby daného žáka. Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byla 

zjištěna potřeba speciálního vzdělávání na základě speciálně-pedagogického 

a psychologického vyšetření školským poradenským zařízením, z něhož vyplyne, že 

rozsah a závažnost postižení je důvodem ke speciálnímu vzdělávání žáka.28  

                                                 

27 Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), část první, § 2 
28 Vyhláška 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, 

žáků a studentů mimořádně nadaných, část druhá, § 2 a § 8 
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Vyhláška definuje čtyři formy vzdělávání žáků s mentálním postižením. První 

z forem je individuální integrace, další formou je skupinová integrace, třetí formou je 

vzdělávání v zařízení určené pro žáky s mentálním postižením a poslední formou je 

kombinace těchto tří možností.29 V současné době je České republice podporována 

individuální a skupinová integrace do běžných školských zařízení i pro jedince 

s mentálním postižením, kteří jsou schopni zvládat dané učivo.  

Vzdělávání je také jednou ze základních složek integrace jedince do společnosti. 

Podpora integrace a vyrovnávání příležitostí v rámci vzdělávání je zřejmá také připojením 

České republiky k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením, která bere postižení 

jako koncept vzájemného působení a snaží se o potírání diskriminace a naopak o podporu 

vyrovnávání příležitostí. Účelem této smlouvy je chránit a zajišťovat uznávání lidských 

práv pro osoby se zdravotním postižením, tedy také pro osoby s mentálním postižením. 

Dále se Česká republika podpisem Úmluvy zavazuje odstraňovat předsudky a stereotypy 

vůči nim ve společnosti. Zaručuje se tak mimo jiné vytvořit podmínky pro rovné 

příležitosti ve vzdělávání, rozvoj nadání, kreativity či potenciálu a podporu inkluzivního 

přístupu v oblasti vzdělávání. Dále se zaručuje pomoci při získávání praktických 

i teoretických znalostí podle schopností a dovedností každého jedince a zajistit vhodné 

prostředí, formu vzdělání či přístup ke všem úrovním vzdělávání.30 V současné době je 

tedy již umožněna povinná školní docházka pro každého, bez ohledu na jeho mentální 

úroveň. Ta je určujícím faktorem, do jakého typu zařízení bude daný jedinec zařazen.  

Jak již bylo zmíněno výše, primárně je preferováno zařazovat i děti s mentálním 

postižením do běžných škol, což je možné při vytvoření individuálního plánu žáka (viz 

níže). V tomto případě se tedy jedná o individuální integraci či o skupinovou integraci 

jedinců do společnosti. Další možností vzdělávání je docházet do školy praktické či 

speciální, tedy do zařízení, která jsou určena pro žáky s mentálním postižením. Tato 

zařízení mají vytvořený specifický školní vzdělávací program (viz níže). 

 Důležitou normou je Národní vzdělávací program, v rámci kterého jsou 

představeny rámcové vzdělávací programy (RVP), jenž udávají směr a obsah výuky pro 

různé typy vzdělávacích zařízení a pro různé úrovně vzdělávání. Rámcové vzdělávací 

programy upravuje ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. RVP je mimo jiné 

                                                 

29 Vyhláška 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, 

žáků a studentů mimořádně nadaných, část druhá, § 3 
30 MZ, Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, článek 2 
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stanoven také pro předškolní vzdělávání a upravuje osnovy a obsah výuky v rámci 

mateřských či mateřských speciálních škol. Dále existuje rámcový vzdělávací program 

pro základní vzdělávání, upravující vzdělání žáků s lehkým mentálním postižením, 

v rámci nějž se vzdělávací proces uzpůsobuje podle fyzických a psychických možností 

žáků. Dalším je rámcový vzdělávací program pro obor základní škola speciální a také 

rámcové vzdělávací programy pro odborné vzdělávání.31 Tyto programy upravují 

základní osnovy, ze kterých následně jednotlivé školy vychází při přípravě a realizaci 

výuky, včetně škol určených pro žáky se sníženou rozumovou schopností. 

 Na rámcové vzdělávací programy navazují školní vzdělávací programy, které si 

utváří každá škola sama, přičemž vychází právě z daného rámcového vzdělávacího 

programu určeného pro formu vzdělání v daném typu zařízení. V případě potřeby je pak 

vytvořen pro žáky individuální vzdělávací plán, který je vhodný především pro 

individuálně integrované žáky, žáky s hlubokou mentální retardací, ale také pro 

skupinově integrované žáky či pro žáky ve speciálních školních zařízeních. Vychází ze 

školního vzdělávacího programu a sestavuje se podle informací z výsledků 

psychologického a speciálně-pedagogického vyšetření. V plánu je nastíněn obsah výuky 

a její časové rozvržení tak, aby odpovídalo žákovým schopnostem a dovednostem. Také 

jsou zde vypsána všechna podpůrná opatření, která mají být při výuce žáka použita. Tento 

plán je obvykle vytvořen již před nástupem žáka do školy, nicméně se v průběhu školního 

roku může měnit podle potřeby.32 

 Pro podporu výuky a individuálního rozvoje bývá ve třídě, kde je individuálně 

integrovaný žák, v integrované skupině žáků, či ve speciálním vzdělávacím zařízením, 

kromě vyučujícího, také asistent pedagoga. Jeho rolí je pomoci pedagogovi při výchově 

a vzdělávací činnosti a také při komunikaci se žáky a jeho rodiči. Dále pomáhá žákům při 

výuce, při sebeobsluze a orientaci v prostoru.33  

 Důležitou roli má v této problematice také speciálně-pedagogické centrum. Toto 

centrum spolupracuje se školami a rodiči žáků s mentálním postižením a realizuje 

speciálně-pedagogická a psychologická vyšetření žáků. Na jejich základě je pak žák 

zařazen do daného školního zařízení. Rozhodující je také přání rodičů, zda chtějí dítě 

                                                 

31 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [Online] © 2013 [cit. 2013-05-31]. Dostupný z: 

<http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolskareforma/ramcove-vzdelavaci-programy> 
32 Vyhláška 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, 

žáků a studentů mimořádně nadaných, část druhá, § 6 
33 Tamtéž, § 7 
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individuálně či skupinově integrovat nebo ho raději zařadí do školního zařízení pro žáky 

s mentálním postižením. Toto centrum rovněž poskytuje konzultace a metodickou pomoc 

školám, které integraci žáků s mentálním postižením poskytují. Centrum také zapůjčuje 

učebnice či speciální pomůcky.34 

 

2.2 Předškolní vzdělávání dětí s mentálním postižením 

 Předškolní vzdělávání je podle školského zákona legitimní součástí vzdělávacího 

systému. Je institucionálně zajištěno mateřskými školami a speciálními mateřskými 

školami, které jsou určeny pro děti s mentálním postižením. Důvodem provozu 

mateřských škol je podle rámcového vzdělávacího programu doplňovat rodinnou 

výchovu a zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětu 

k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Má poskytnout denní péči o dítě a zajistit mu 

obohacující denní program, který je důležitý pro rozvoj dítěte. Zároveň má napomáhat 

socializaci dítěte.35 Rámcový vzdělávací program v rámci předškolního vzdělávání 

popisuje také vzdělávání pro žáky se speciálními potřebami. Pedagog by měl respektovat 

a naplňovat tyto potřeby.  

 Děti s mentálním postižením lze jednotlivě zařadit do klasické mateřské školy 

a v tom případě se jedná o individuální integraci. Dále je lze zařadit do speciální třídy 

mateřské školy a pak se jedná o skupinovou integraci. Podle rámcového vzdělávací 

programu pro předškolní vzdělávání je nutné u těchto dětí zajistit osvojení specifických 

dovedností zaměřené na sebeobsluhu. Vhodné je využívat alternativní a augmentativní 

komunikaci či kompenzační pomůcky nebo snížit počet dětí ve třídě a zajistit asistenta 

pedagoga.36  

 Výhodou zařazení osoby s mentálním postižením do běžné mateřské školy je 

integrace mezi žáky bez postižení a tím vzniklá podpora osobního sociálního rozvoje 

dítěte. Naopak výhodou zařazení do speciální mateřské školy je odborně vyškolený 

personál pro práci se žáky s mentálním postižením, nižší počet žáků ve třídě, a tím pádem 

větší možnost individuálního přístupu, který vede k rozvoji samostatnosti.  

                                                 

34 Valenta, Müller, Psychopedie, s. 105 
35 MŠMT, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, s. 5 
36 Tamtéž, s. 33 
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2.3 Základní vzdělávání žáků s mentálním postižním  

 Co se týče základního vzdělávání žáků s mentálním retardací, také zde se v rámci 

povinné školní docházky objevuje individuální a skupinová integrace žáků. Žáci mohou 

být jednotlivě zařazeni do kolektivu jedinců bez postižení, tedy mohou být individuálně 

integrování. Škola může také vytvořit skupinu pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami, a tak je skupinově integrovat. Podle vyhlášky 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, 

žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami dětí, žáků a studentů mimořádně 

nadaných, jsou v rámci individuální integrace přijímána podpůrná opatření, které 

podporují výuku jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami, tedy i jedinců s mentální 

retardací. Jedná se o speciální učební pomůcky, specifické metody a prostředky 

vzdělávání, zajištění služeb asistenta pedagoga, nižšího počtu žáků ve třídě a zohlednění 

specifických potřeb žáka. U skupinové integrace jsou tato podpůrná opatření zavedena 

pro celou supinu žáků.37 

  

2.3.1 Základní škola praktická 

Pro žáky s lehkou mentální retardací je určena základní škola praktická, dříve 

zvláštní škola. Cílem těchto školských zařízení je pomocí speciálních výchovných 

a vzdělávacích prostředků a metod dosáhnout co nejvyšší míry znalostí, schopností 

a dovedností svých žáků a zároveň respektovat úroveň žáků v těchto oblastech. Dalším 

cílem těchto zařízení je snaha o maximální socializaci žáků a jejich plnou integraci do 

běžného života s plnou mírou samostatnosti. Žáci jsou ve třídách rozděleni v počtu od 

šesti do čtrnácti.38  

 Výuka ve speciálních školách je upravena podle potřeb jednotlivých žáků a klade 

se důraz na individuální potřeby dítěte vzhledem k variabilitě jejich schopností 

a dovedností.39 Pokud je žák zařazen do základní školy praktické, je v samostatném 

školském zařízení, kde jsou žáci se stejným druhem postižení v jedné třídě či školském 

zařízení, a proto je třeba klást důraz také na kontakt s okolím a s jejich vrstevníky, tedy 

na jejich socializaci. To je možné např. spoluprací s jinými základními školami při 

                                                 

37 Vyhláška 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, 

žáků a studentů mimořádně nadaných, část druhá, § 3 
38 Švarcová, Mentální retardace, s. 73 
39 Tamtéž, s. 73 
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pořádání různých zájmových aktivit apod. Pokud je vytvořena praktická třída v běžné 

základní škole, kam dochází žáci bez postižení, jedná se o skupinovou integraci.  

 Vzdělávací obsah základní školy praktické popisuje rámcový vzdělávací program 

upravující vzdělání žáků s lehkým mentálním postižením. Ten rozděluje výuku 

standardně do devíti let. Vyučují se stejné předměty jako na prvním stupni klasické 

základní školy s výjimkou, jenž představuje cizí jazyk. Výuka je v tomto typu školy 

rozdělena, stejně jako v běžných školách, do vzdělávacích oblastí, jako je jazyk a 

jazyková komunikace (český jazyk, literatura), matematika a její aplikace, informační 

a komunikační technologie, člověk a jeho svět, člověk a společnost, člověk a příroda, 

umění a kultura, člověk a zdraví a člověk a svět práce. Tyto oblasti charakterizují cílová 

zaměření. Žáci jsou hodnoceni klasickým klasifikačním způsobem jako na běžné základní 

škole.40  Takto vymezený výukový plán je jakýmsi doporučením, které si škola upraví do 

jednotlivých předmětů a konkrétních výukových plánů.  

 

2.3.2 Základní škola speciální 

 Do základní školy speciální, dříve pomocné školy, jsou zařazování žáci se středně 

těžkou, těžkou a hlubokou mentální retardací. Jedinci jsou zde rozděleni do tříd podle 

stupně mentální retardace. Ti se středně těžkou mentální retardací jsou schopni si osvojit 

elementární znalosti, na které se soustředí výchovně vzdělávací činnost, a někteří jsou 

také schopni se naučit základy čtení, psaní či počítání. Zároveň zde rozvíjí své 

komunikační a motorické schopnosti a dovednosti, sebeobsluhu a osamostatňování se. 

Pro žáky s těžkou a hlubokou mentální retardací jsou zde zřízené tzv. rehabilitační třídy, 

které mají obsah vzdělávání naprosto odlišný od tříd pro žáky s lehkou a středně těžkou 

mentální retardací. Vzdělávací podmínky jsou upraveny schopnostem, dovednostem 

a potřebám žáků, kteří se v rehabilitačních třídách vzdělávají. Vzdělávání v základní škole 

speciální je desetileté. V rámci těchto desíti let si žáci splní devítiletou školní docházku, 

a desátý ročník tak není povinný, přesto je součástí výuky.41 

 Žáci s těžkou či hlubokou mentální retardací mají kromě samotného mentálního 

postižení také problém s motorikou, komunikací, a také často mají nějaké tělesné 

                                                 

40 MŠMT, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání-příloha upravující vzdělávání žáků 

s lehkým mentálním postižením, s. 16-63 
41 Švarcová, Mentální retardace, s. 79 
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postižení nebo jsou zcela imobilní. Tomu je uzpůsoben program v rehabilitačních třídách. 

Rozvoj psychiky je u těchto žáků spojen s rozvojem tělesných funkcí. Oboje je tedy 

součástí výuky v rehabilitační třídě, kde se žáci učí rozvinout své schopnosti a dovednosti 

v rámci možností, které udává jejich mentální úroveň. Osvojují si tak elementární návyky 

a dovednosti.42 Je zde tedy dosaženo rozvíjení potenciálu žáků. Počet žáků v jednotlivých 

třídách je od čtyř do šesti. Jsou zde využívány alternativní metody a formy výuky, ve třídě 

je speciální pedagog a asistent pedagoga, popř. ještě další pracovník. Z hlediska prostoru 

je vhodná taková třída, jejíž součástí je také relaxační místnost.  

  V rámci rehabilitačního vzdělávací programu  jsou vyučovány oblasti, které jsou 

součástí vzdělávacího plánu. Jedná se o rozumové vzdělávání, smyslovou výuku, 

pracovní a výtvarnou výchovu, hudební a pohybovou výchovu a rehabilitační tělesnou 

výchovu. Specifické je zde také hodnocení žáků, které je slovní a má je ve výuce 

podporovat. Také lze použít razítko, obrázek nebo jiný způsob pozitivní motivace.43  

 Žáci s hlubokou mentální retardací mohou být také vzděláváni jiným způsobem. 

Vhodný způsob vzdělávání pro takové žáky určuje příslušný krajský úřad, který podle 

toho zajistí odpovídající pomoc při výuce a její úroveň, která odpovídá duševním 

a fyzickým možnostem žáka. Lze takové žáky tedy buď zařadit do rehabilitační třídy či 

je zařadit do plánu individuální výuky, kde je žák učen doma. Toto rozhodnutí vydává 

ředitel školy, kam je daný žák přihlášen.44  

  

2.4 Profesní příprava žáků s mentálním postižením 

Po ukončení povinné školní docházky mají jedinci s mentálním postižením 

možnost rozvíjet své schopnosti, znalosti a dovednosti dvěma způsoby. První možností 

jsou odborná učiliště, kde se žáci připravují na svá budoucí pracovní uplatnění, a která 

jsou určena pro absolventy základní školy praktické. Délka studia v takovém zařízení je 

dva nebo tři roky. Žáci si mohou vybrat z poměrně široké škály výučních oborů, které je 

                                                 

42 Švarcová, Mentální retardace, s. 82 
43 Tamtéž, s. 86-88 
44 Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), část třetí, § 42 
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připraví na jejich profesní dráhu. Jedná se o výuční obory jako je malíř pokojů, truhlář, 

zahradník, vazač knih, tesař apod.45  

Druhou možností, jak pokračovat ve studiu po ukončení základního vzdělání pro 

žáky s mentálním postižením, jsou praktické školy. Jedná se o vzdělávací nabídku pro ty 

jedince, kteří vzhledem ke své úrovni rozumových schopností nejsou schopni se 

vzdělávat v běžných středních školách či odborných učilištích. V současné době existují 

dva typy praktických škol. Prvním z nich je praktická škola dvouletá. Je určena pro žáky 

obou pohlaví, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než devátém ročníku. 

V praktické škole se klade důraz na osobnostní rozvoj žáků, začlenění se do společnosti, 

ve které žijí a uplatnění v ní. Jedná se o doplnění vzdělání a prohloubení vědomostí 

a dovedností, které jsou nezbytné pro výkon základních činností, a které je nutné ovládat 

pro vykonávání jednoduchých povolání i v každodenním životě. Rámcový vzdělávací 

program je nastaven tak, aby vypěstoval kladný vztah k práci, kultivaci osobnosti, 

podporu co největší míry samostatnosti a posílení předpokladů pro integraci těchto žáků 

do společnosti.46 

Rámcový vzdělávací program pro praktické školy se zde tedy dělí na několik 

oblastí. Tou první je vzdělávání jazykové a literární, ve kterém se kromě českého jazyka 

učí také rozvoj komunikace. Další oblastí je osobností a občanský rozvoj, kde se žáci učí 

o fungování naší společnosti, o svých právech a také o svých povinnostech. Další oblastí 

je matematické vzdělávání, jejímž cílem je, aby žáci uměli spočítat alespoň základní 

matematické operace a aplikovat je do běžného života. Dále je zde estetické vzdělávání, 

do kterého patří předměty jako výtvarná či hudební výchova, ve kterých se snaží pedagog 

o projev tvůrčích schopností žáka. Další z oblastí je rozvoj tělesné kultury, jejímž cílem 

je upevnění tělesného a pohybového vývoje a také sem patří znalosti z oblasti zdravotní 

výchovy. Poslední z nich je oblast praktických dovedností, ve které žáci trénují nácvik 

různých činností v oblasti rodinné výchovy, péče o domácnost, přípravy pokrmů apod.47 

Praktická škola dvouletá tedy rozvíjí schopnosti a dovednosti žáků, podporuje je 

v samostatnosti a pomáhá jim integrovat se do společnosti a uplatnit se ve společenském 

životě. 

                                                 

45 Valenta, Müller, Psychopedie, s. 104 
46 Švarcová, Mentální retardace, s. 97 
47 Tamtéž, s. 97-98 
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Druhým typem praktické školy je praktická škola jednoletá. Ta je určena pro žáky 

s těžkou a hlubokou mentální retardací, kteří ukončili vzdělání v základní škole speciální. 

Je určena pro obě pohlaví. V tomto typu školy je kladen důraz na prohloubení a rozšíření 

znalostí, schopností a dovedností, které žáci nabyli právě v základní škole speciální, dále 

osvojení komunikačních dovedností a vytvoření kladného vztahu k práci a činnostem 

denní potřeby. Hlavním cílem je dosáhnout alespoň částečné samostatnosti žáka. 

Z hlediska vzdělávacích oblastí, realizuje se zde vzdělávání jazykové a literární, dále 

osobnostní a občanský rozvoj, matematické vzdělávání, estetické vzdělávání, rozvoj 

tělesné kultury a oblast praktických dovedností.48 Výukové cíle v těchto oblastech jsou 

stejné jako ve dvouleté praktické škole, nicméně i zde se klade důraz na individuální 

možnosti žáka, které jsou u každého jiné a nedosahují takové úrovně jako u žáků 

dvouletých praktických škol. Také zde se však trénuje a podporuje určitá míra 

samostatnosti, rozvoj komunikace a reakce na společenský vývoj.49  

Ve středních školách praktických probíhají cvičení žáka, která podporují jeho 

soběstačnost. Vzhledem ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků je nutné organizovat 

výuku tak, aby respektovala individualitu a možnosti každého žáka, kteří navíc mohou 

být osvobozeni od konání některých činností. Pokud žák za jeden rok nesplní své studijní 

povinnosti, lze ročník opakovat.50 Předpokládá se, že absolventi těchto škol se mohou 

následně uplatnit v chráněných dílnách a pracovištích, kde je práce uzpůsobena jejich 

možnostech a schopnostem. 

 

2.5 Celoživotní vzdělávání jedinců s mentálním postižením 

 Jedinci s mentálním postižením mají právo na celoživotní vzdělávání tak, jako 

kdokoliv jiný. Osoby s mentálním postižením mohou plnit základní a navazující 

vzdělávání do dvaceti šesti let.51 Motiv celoživotního vzdělávání je tedy určen pro jedince 

s mentálním postižením starší dvaceti šesti let, či pro ty, kteří mají ukončené základní 

a navazující vzdělání.  

                                                 

48 Švarcová, Mentální retardace, s. 101 
49 Tamtéž, s. 102 
50 Tamtéž, s. 104 
51 Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání, část 

druhá, § 5 
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 Nastavit rovné příležitosti v oblasti celoživotního vzdělávání je důležité pro 

zdařilou integraci všech osob ve společnosti, tedy také osob s mentálním postižením. Je 

zde rovněž podstata individuálního rozvoje a je tedy důležité princip celoživotního 

vzdělání nastavit podle potřeb a zájmů osob, pro které je tento princip tvořen. Tento motiv 

také podporuje účast na společenském dění a zařazení do pracovního procesu.  

 V České republice se zatím nevyskytuje ucelený koncept celoživotního 

vzdělávání, nicméně existuje několik možností, které můžou jedinci s mentálním 

postižením využít.52  

 

2.5.1 Večerní školy 

 Jednou z možností celoživotního vzdělávání pro osoby s mentálním postižením 

jsou večerní školy. Ty jsou určeny pro absolventy praktických škol. Tyto večerní školy 

obvykle organizují nestátní neziskové organizace a výuka probíhá ve školních prostorách 

nebo v místech, která jsou vybavena je stolem a židlemi, tedy prostředí vhodné pro 

klasickou výuku. Navzdory názvu „večerní“ probíhá výuka obvykle v odpoledních 

hodinách, někdy dokonce dopoledne. Předem daná struktura výuky pomáhá žákům díky 

stereotypu lépe se orientovat a zároveň podporuje jejich rozvoj.53  

 Obsah vzdělávání vychází z potřeb a zájmů žáků a zároveň z jejich schopností 

a dovedností. Jednou z výukových oblastí je rozvoj komunikace, schopnost vyjádřit své 

potřeby, názory, pocity, a rozvíjet schopnost komunikovat s okolím. Další oblastí je 

opakování znalostí a dovedností, které nabyli v základní a praktické škole. Jedná se 

o trénování čtení, psaní, počítání, ale také poznávání barev, tvarů či o nácvik 

sebeobsluhy.54 Dalším tématem je orientace v okolním světě, tedy probírání okruhů jako 

je příroda, nakupování, orientace v okolním životě, např. přání k narozeninám, k svátku, 

opakování významných dnů apod. Další oblastí je práce s počítačem, výtvarné či hudební 

činnosti a tělesná výchova. Některé večerní školy také učí své žáky základy cizích jazyků, 

jako je pozdrav, poděkování, jednoduché otázky apod.55  

                                                 

52 Švarcová, Mentální retardace, s. 105 
53 Zdroj: Šance dětem. [Online] © 2013 [cit. 2013-05-31]. Dostupný z: 

<http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-postizenim/vzdelavani-deti-se-

specialnimi-potrebami/vzdelavani-deti-s-mentalnim-postizenim.shtml> 
54 Švarcová, Mentální retardace, s. 108 
55 Tamtéž, s. 108 
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 Ve večerních školách obvykle vyučují kvalifikovaní lidé, např. speciální 

pedagogové. Tyto instituce znamenají pro žáky možnost osobnostního rozvoje a zároveň 

jim pomáhají v orientaci ve společnosti, která podporuje zdařilou integraci do ní. Pro 

osoby s mentálním postižením se jedná o možnost, jak trávit aktivně volný čas a zároveň 

trávit čas se svými přáteli, které si ve skupině mohou najít. Mají tedy dostatek sociálního 

kontaktu. Fungování večerních škol předchází hrozbě segregace ze společnosti či ztráty 

maximální možné samostatnosti, což by mohlo nastat, pokud by žáci nerozvíjely své 

schopnosti a dovednosti. 

 

2.5.2 Kurzy k doplnění vzdělání 

 Další možnou formou celoživotního vzdělávání jsou kurzy k doplnění vzdělání. 

Tyto kurzy pořádají základní školy speciální a základní školy praktické, popř. praktické 

školy. Jsou určeny pro absolventy těchto škol, ale také pro jedince s mentálním 

postižením, kteří neměli možnost v rámci předchozího systému nabýt vzdělání.56  

 Cílem těchto kurzů je shrnout a rozvíjet dosavadní znalosti a zkušenosti žáků, 

a zároveň nabýt další. Také pomáhají svým žákům orientovat se ve společnosti, podporují 

samostatnost svých žáků v rámci sebeobsluhy, komunikaci, rozhodování se a řešení 

různých životních situací.57 

 

2.5.3 Aktivizační centra 

 Aktivizační centra jsou určena pro ty jedince s mentálním postižením, kteří kvůli 

danému postižení nejsou schopni se účastnit jiných forem celoživotního vzdělávání. 

Jedná se o jedince, kteří absolvovali základní školu speciální a nenašli možnost dalšího 

vzdělávání či uplatnění na trhu práce.58  

 Obsah vzdělávání se zaměřuje na získávání vědomostí a praktických dovedností 

žáků se zaměřením na pracovní uplatnění na trhu práce či na chráněném trhu práce, rozvoj 

komunikační schopnosti, podporu co nejvyšší míry samostatnosti, a rozvoj schopností, 

                                                 

56 Švarcová, Mentální retardace, s. 109 
57 Tamtéž, s. 109 
58 Zdroj: Šance dětem. [Online] © 2013 [cit. 2013-05-31]. Dostupný z: 

<http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-postizenim/vzdelavani-deti-se-

specialnimi-potrebami/vzdelavani-deti-s-mentalnim-postizenim.shtml> 
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které podporují integraci do společnosti. Rozvíjí se čtení, psaní, počítání, ale také sociální 

dovednosti či kulturní a pohybové aktivity. Dále se klienti učí praktickým dovednostem, 

jako je vaření, práce s počítačem, úklid, péče o domácnost apod. Tato výuka obvykle 

probíhá v základní škole speciální či v základní škole praktické a vyučujícím je obvykle 

speciální pedagog, který vede výuku za podpory odborníků v daných aktivitách.59  

 

2.5.4 Aktivizační činnosti 

 Možnost využít volnočasových aktivit je pro jedince s mentálním postižením 

velmi důležitá. Jedná se o formu zájmových kroužků či o možnost vykonávat aktivizační 

činnosti v rámci sociálních zařízení. Obě tyto formy napomáhají socializaci a integraci 

jedinců s mentálním postižením a umožňují rozvoj jejich schopností a dovedností, také 

komunikačních schopností, praktických dovedností a maximální míry samostatnosti. To 

podporuje rozvoj osobnosti a zároveň se jedná o možnost setkat se s vrstevníky a najít si 

přátelé. Jedná se o formu prevence před sociálním vyloučením.60 Volnočasové aktivity 

mohou organizovat neziskové organizace či domovy pro děti a mládež. V rámci této 

formy se mohou jedinci s mentální retardací integrovat do společnosti spolu s jedinci bez 

postižení.  

 Sociálně aktivizační činnosti mohou jedinci s mentálním postižením natrénovat 

např. v denních či týdenních stacionářích, které podporují samostatnost klientů. Zároveň 

rozvíjí jejich komunikační dovednosti, podporují klienta ve výkonu denní činnosti, 

zprostředkovávají kontakt se společenským okolím a pomoc při uplatňování práv svých 

klientů. Současně podporují klienty v co největší míře samostatnosti ohledně všech těchto 

oblastí.61  

 Tyto možnosti nejsou tradiční v oblasti celoživotního vzdělávání, nicméně jsou 

velmi podstatné pro osobní rozvoj svých klientů a pro výuku a rozvoj běžných denních 

aktivit. 

                                                 

59 Švarcová, Mentální retardace, s. 110 
60 Zdroj: Šance dětem. [Online] © 2013 [cit. 2013-05-31]. Dostupný z: 

<http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-postizenim/vzdelavani-deti-se-

specialnimi-potrebami/vzdelavani-deti-s-mentalnim-postizenim.shtml> 
61 Zdroj: Šance dětem. [Online] © 2013 [cit. 2013-05-31]. Dostupný z: 

<http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-postizenim/vzdelavani-deti-se-

specialnimi-potrebami/vzdelavani-deti-s-mentalnim-postizenim.shtml> 
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2.6 Výhody vzdělávání osob s mentálním postižením 

 V současné době termín vzdělávání představuje souhrn osvojování si vědomostí, 

dovedností a návyků. Rozvíjí jeho duševní i fyzické schopnosti. Vzdělávání doplňuje také 

výchova, kterou lze definovat jako záměrné působení na člověka. Některé osoby jsou, 

vzhledem k úrovni svého intelektu, vzdělavatelné pouze v omezené míře, avšak i přesto 

je podstatné poskytnout také jim dostatečný přístup k oblasti vzdělání a výchovy, které 

odpovídají jejich intelektové úrovni a možnostem. Tento fakt je založen na principu 

humanismu, demokracie, a je v souladu s rovnými právy pro všechny občany.62 

 Díky tomu, že i jedinci s mentálním postižením musí plnit v současné době 

povinnou školní docházku a mají možnost se vzdělávat, jsou u nich zaznamenávány 

značné pokroky v oblasti psychického i fyzického rozvoje. Podle mentální úrovně, které 

dosahují, jsou schopni naučit se trivium, rozvíjí své schopnosti a dovednosti a podporují 

tak samostatné fungování a soběstačnost. Také se lépe orientují ve společnosti. Někteří 

z nich se následně zařadí do pracovního procesu a jsou součástí pracovního systému 

v České republice. Vzdělávání osob s mentálním postižením vede k jejich osobnostnímu 

rozvoji, soběstačnosti, samostatnosti v rozhodování, rozvoji komunikačních dovedností 

apod.63 

 V současné době existuje v České republice několik forem, jakými se mohou 

osoby s mentálním postižením vzdělávat, které již byly zmíněny výše. Výhodou první 

z nich, individuální integrace do běžné školy, je přímý vstup daného jedince s mentálním 

postižením do kolektivu mezi své vrstevníky. Zároveň si žáci bez postižení, kteří mají ve 

svém kolektivu žáka s mentálním postižením, zvykají na rozdíly mezi sebou jako na něco 

normálního, je zde tedy vidět inkluzivní přístup.  

Další možností je vytvořit v běžné škole speciální výukovou skupinu pro osoby 

s mentálním postižením. V tomto případě se jedná o skupinovou integraci, kdy je výuka 

celé třídy uzpůsobena schopnostem a dovednostem jednotlivých žáků, stejně jako jejich 

individuálním potřebám. Ty mohou být odlišné od žáků bez postižení, avšak také 

mezi jednotlivými žáky s mentálním postižením. Obvykle je taková skupina vytvořena 

pro žáky s podobnou mentální úrovní.64 Žáci jsou tedy integrováni do běžného 

                                                 

62 Švarcová, Mentální retardace, s. 26 
63 Valenta, Müller, s. Psychopedie, s. 116-117 
64 Švarcová, Mentální retardace, s. 132 
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vzdělávacího systému mezi své vrstevníky. Zároveň mají výhodu v tom, že celá výuka je 

uzpůsobena jejich potřebám a jsou jim k dispozici speciální výukové pomůcky a speciální 

pedagog. Při výuce mohou být používány alternativní metody vhodné pro výuku žáků 

s mentálním postižením. 

 Třetí možností je zařazení žáka do speciálního vzdělávacího zařízení. Výhodou 

zařazení žáka do tohoto zařízení je, že v těchto školách jsou plně uzpůsobeni k tomu 

vyhovět potřebám žáků s mentálním postižením. Jsou zde speciální pedagogové, asistenti 

pedagoga, speciální rehabilitační pomůcky, alternativní komunikační pomůcky apod. 

Také prostor je uzpůsoben. Obvykle jsou tyto školy bezbariérové a mají zřízené relaxační 

místnosti. Také tempo výuky je uzpůsobeno žákům. Nevýhodou tohoto zařazení je jakási 

segregace z běžného vzdělávacího systému a nedostatečný kontakt s vrstevníky.65 

 Ve všech těchto formách vzdělávání hraje svou roli také asistent pedagoga. Ten 

napomáhá pedagogům při výchovné a vzdělávací činnosti a pomáhá jim při komunikaci 

s žáky a jejich rodiči. Asistent pedagoga dále podporuje žáky ve snaze přizpůsobit se 

školnímu prostředí, a také pomáhá žákům v oblasti sebeobsluhy.66 Jeho role je tedy při 

výuce osob s mentálním postižením velmi důležitá, protože podporuje jak speciálního 

pedagoga, tak žáky.  

 

  

                                                 

65 Valenta, Müller, Psychopedie, s. 116 
66 Vyhláška 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, 

žáků a studentů mimořádně nadaných, část druhá, § 7 



 

31 

 

PRAKTICKÁ ČÁST  

3 Vzdělávání na Olomoucku 

  

V následující kapitole, která se skládá z praktické části této bakalářské práce, jsou 

nastíněny možnosti integrace v oblasti vzdělávání pro osoby s mentálním postižením 

a možnosti vzdělávání ve speciálních vzdělávacích zařízeních. Tyto možnosti jsou zde 

uvedeny na úrovni předškolního, základního, navazujícího a celoživotního vzdělávání 

v oblasti Olomoucka. Tato problematika dosud nebyla souhrnně zpracována v odborné 

literatuře, proto jsem se rozhodla tomuto tématu blíže věnovat. Dalším důvodem pro 

zpracování dané problematiky je to, že v dané oblasti žiji a zároveň pracuji s lidmi 

s mentálním postižením.  

 

3.1 Metodika 

 Jako metody pro zpracování praktické části této bakalářské práce byly zvoleny 

analýza dokumentů, analýza odborné literatury, přímé pozorování, polostrukturovaný 

rozhovor, popř. internetová komunikace. 

 Polostrukturovaný rozhovor proběhl s vedoucí speciálně-pedagogického centra 

v Olomouci PhDr. Štěrbovou, kde mi byly sděleny informace ohledně škol, kde studují 

žáci s mentálním postižením, a o počtu občanů s mentálním postižením na Olomoucku. 

Tento typ rozhovoru proběhl také s ředitelkou Mateřské školy speciální Mgr. Královou 

a s ředitelkou Základní a Střední školy Dětské centrum 90 Ing. Lattovou. Obě poskytly 

informace ohledně provozu školy a její kapacity, systému výuky a spolupráce s jinými 

školami. Další rozhovor proběhl se zástupkyní ředitele Základní a střední školy prof. Z. 

Matějčka Mgr. Marešovou, která také poskytla informace ohledně systému výuky či 

počtu žáků na škole, spolupráce s jinými školami a se speciálně-pedagogickým centrem. 

Poslední rozhovor proběhl s ředitelkou Waldorfské základní školy Mgr. Maléřovou, která 

mě informovala o stylu výuky na jejich škole, zařazení žáků s mentálním postižením do 

výuky, dále ohledně rozdílů oproti běžné základní škole, o spolupráci s jinými školami 

a také o akcích pořádaných školou. V první části rozhovoru byl vždy představen cíl této 

bakalářské práce, druhá část byla zaměřená na danou problematiku a třetí část byla 
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věnována doplňujícím otázkám a vlastním postřehům dotazovaného. V Základní a střední 

škole Credo byla zvolena metoda přímého pozorování. Důvodem bylo to, že jsem měla 

možnost přímo navštívit toto zařízení na několik týdnů. Byl zde zjištěn počet žáků 

v jednotlivých třídách, styl výuky a používané metody, spolupráce školy s jinými 

zařízeními a kapacita školy. Tato metoda byla také zvolena pro získávání informací 

o oblasti celoživotního vzdělávání, večerním kurzu Aktivního sociálního učení a o chodu 

zájmových programů v neziskové organizaci Spolu, stejně jako ve stacionářích Jitro 

a Klíč, kde byly zjištěny informace ohledně denního programu, divadelního kroužku 

a chráněných dílen, které ve stacionářích fungují.  

 Výběr škol, které byly zkoumány, byl záměrný a vycházel z informací získaných 

pomocí rozhovoru s vedoucí pracovnicí speciálně-pedagogického centra, který byl 

výchozí pro další získávání informací. Záměrný výběr, jak popisuje Mijovský, je metoda, 

kdy „využíváme určitý typ služeb nebo činností nějaké instituce určené pro cílovou 

skupinu, která nás zajímá z hlediska výzkumu.“67 Uvedená metoda může způsobit 

nedostatky v reprezentaci souboru, byla však vhodná pro první fázi zpracování praktické 

části. Následně byl tento polostrukturovaný rozhovor upraven a použit pro další 

zpracování.   

 

3.2 Vymezení cíle, předpokladů a otázek 

 Práce se zabývá vzděláváním jedinců s mentálním postižením, otázkou integrace 

a vyrovnávání příležitostí v oblasti vzdělávání na Olomoucku. V tomto regionu je 

v poslední době trendem poskytnout přístup k možnostem vzdělání, které společnost 

nabízí, všem osobám. Tuto myšlenku podporuje Krajský plán pro vyrovnávání příležitostí 

pro osoby se zdravotním postižením, jehož cílem je mimo jiné podpora integrace osob se 

zdravotním postižením či podpora osob se zdravotním postižením v zapojení se do 

aktivního života. Tento dokument se týká také okruhu vzdělávání a podporuje vyrovnání 

příležitostí a možnosti integrace právě v této oblasti. Cílem je podpora a přístup ke 

vzdělání pro všechny žáky podle jejich schopností a dovedností bez ohledu na jejich 
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postižení. Dále klade důraz na možnost volby při výběru vzdělávacího zařízení 

a podporuje celoživotní vzdělávání u dospělých jedinců se zdravotním postižením.68 

 Hlavním cílem této bakalářské práce je prozkoumat možnosti vzdělávání pro 

osoby s mentálním postižením na Olomoucku, a to na různých úrovních vzdělávání. 

Cílovou skupinou jsou osoby s různým stupněm mentální retardace. Na hlavní cíl 

navazují další předpoklady, které se vážou k dané problematice. Ty jsou následující: 

1.  V běžných školách je integrováno více žáků s mentálním postižením než ve 

školách speciálních či praktických. Tento předpoklad vychází z podpory rovného 

přístupu ke vzdělání pro všechny, tedy také pro osoby s mentálním postižením, na 

Olomoucku, který je oficiálně podpořen v Krajském plánu vyrovnávání 

příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, a z celkového trendu společnosti 

v inkluzivnímu přístupu ve vzdělání. 

2. Na běžných školách převládá individuální integrace oproti té skupinové. Tento 

předpoklad vychází ze současné tendence integrovat v oblasti vzdělávání osoby 

s mentálním postižením mezi žáky bez mentálního postižení, tedy do běžného 

kolektivu. 

3. Běžné základní školy spolupracují se speciálně-pedagogickým centrem na stejné 

úrovni jako speciální a praktické školy. Tento předpoklad navazuje na dva 

předchozí. Vychází z domněnky, že na běžných základních školách jsou 

skupinově či individuálně integrovaní žáci s mentálním postižením.  

 

 Uvedené předpoklady budou potvrzeny či vyvráceny následujícími otázkami. 

První otázkou, která se váže k prvnímu předpokladu, byla formulována: „Je v běžných 

školách více integrovaných žáků s mentálním postižením, než kolik jich dochází do škol 

speciálních a praktických?“ Tato otázka se váže ke skupinové a individuální integraci 

žáků a ke snahám o vyrovnávání příležitostí v oblasti vzdělávání. Druhou otázkou je, zda 

„převažuje na běžných školách individuální integrace žáků s mentálním postižením nad 

skupinovou integrací?“. Tato výzkumná otázka má rozvinout zmíněnou první, přičemž 

již vychází z předpokladu integrace žáků s mentálním postižením do běžných škol. 

Poslední otázkou je „spolupracují běžné školy se speciálně-pedagogickým centrem na 
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stejné úrovni jako školy speciální či praktické?“. K této výzkumné otázce je nutné také 

popřípadě zjistit, která forma spolupráce speciálně-pedagogického centra se speciálními 

a praktickými školami převažuje.  

 Samostatnou část pak v této kapitole bude tvořit celoživotní vzdělávání a jeho 

možnosti na Olomoucku v rámci vyrovnávání příležitostí a rozvoje schopností 

a dovedností u osob s mentálním postižením. 

 

3.3 Možnosti vzdělávání na Olomoucku 

 V této podkapitole budou vypsány základní informace plynoucí z rozhovoru 

s vedoucí osobou speciálně-pedagogického centra v Olomouci (SPC), které poskytuje 

bezplatné poradenské služby pro školy a školská zařízení, stejně jako pro rodiče 

a zákonné zástupce žáků s mentálním postižením. Toto centrum provádí také diagnostiku 

žáka, na základě které dává danému žákovi doporučení pro studium v určitém typu školy 

či školského zařízení. SPC pracuje s počtem 4 % z celkového počtu žáků na Olomoucku,69 

tedy s těmi, kteří jsou žáky s mentálním či kombinovaným postižením. Přestože SPC 

spolupracuje i s běžnými základními školami, tak pouze na minimální úrovni, jelikož tyto 

školy nemají zájem integrovat do svých zařízení žáky s mentálním postižením. Také proto 

v současné době v Olomouci existuje pouze jedna běžná škola, která žáky s mentálním 

postižením integruje. Tou je Waldorfská škola Olomouc, kde je individuálně integrováno 

několik žáků, kteří mají upravený individuální plán dle potřeb, a také mají pří výuce 

podporu asistenta pedagoga. Tato škola však není klasickou základní školou, neboť výuka 

je zde založena na prožitku a žáci jsou hodnoceni slovně. Také jako jediná z běžných škol 

pravidelně spolupracuje se SPC a je ochotná přijmout žáky s diagnostikou mentálního 

postižení a zařadit je do své výuky. Každý rok řeší vývoj a případné změny u žáků 

s mentálním postižením, které jsou podstatné pro správné tempo a plán výuky. Tento plán 

může být u žáků s mentálním postižením odlišný od školního vzdělávacího programu celé 

školy. Jiné základní školy, které integrují žáky s mentálním postižením, existují spíše 

v okolí Olomouce, např. v Dubu na Moravě či v Hněvotíně. Tyto školy také individuálně 

integrují žáky s mentálním postižením, přičemž zájem o tuto formu vzdělání mají 

                                                 

69 Informace čerpány z rozhovoru s vedoucí pracovnicí speciálně-pedagogického centra Olomouc 
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především rodiče těchto žáků a to proto, že je pro ně lokalita výhodnější než denní 

dojíždění do Olomouce.  

 V Olomouci ovšem existuje několik škol v rámci předškolního, základního 

a navazujícího vzdělání pro osoby s mentálním postižením, v rámci kterých je pro danou 

cílovou skupinu uplatňováno právo na vzdělání. Lze tedy spatřit proces vyrovnávání 

příležitostí v této oblasti. Následně budou tyto možnosti vzdělávání nastíněny 

v jednotlivých úrovních vzdělávání. 

 

3.3.1 Předškolní vzdělávání 

 V Olomouci nejsou žáci s mentálním postižením integrování do běžných 

mateřských škol. V rámci vyrovnávání příležitostí zde funguje pouze jedna mateřská 

škola, která přijímá žáky s mentálním, popř. kombinovaným postižením, a tou je 

Mateřská škola při dětském stacionáři Olomouc. Přijímá žáky od tří let, kteří mají 

doporučení od SPC. Stupeň mentální retardace u žáků je různý; od lehké až po těžkou 

mentální retardaci. Škola má kapacitu celkem 27 žáků, kteří jsou rozděleni do tříd dvakrát 

po osmi, jednou po čtyřech a jednou po třech žácích. O toto zařízení je velký zájem. 

Dojíždí sem žáci z Olomouce i okolí a jeho kapacita pak není dostatečná vzhledem 

k potřebám žáků a jejich rodičů. Specifický je denní program školy, který se liší od 

programu běžných mateřských škol. Hned ráno po příchodu žáků je zařazena pohybová 

aktivita, která je každý pátek nahrazena canisterapií. Následuje individuální program pro 

každého žáka, který vychází z jeho potřeb, schopností a dovedností. Cílem této výuky je 

dosažení maximální soběstačnosti žáků v oblasti sebeobsluhy a podpora elementárních 

poznatků dětské problematiky, která usnadní žákům vstup do školy. Žáci z této mateřské 

školy obvykle pokračují ve studiu na základní škole speciální či praktické a nejsou tedy 

integrováni do běžné školy. Škola nespolupracuje s jinými vzdělávacími zařízeními, její 

žáci tedy nejsou sociálně integrováni mezi své vrstevníky.  

 

V oblasti předškolního vzdělávání na Olomoucku nefunguje ani skupinová, ani 

individuální integrace. Lze však zařadit dítě s mentálním postižením do speciální základní 

školy, což reflektuje určitou formu procesu vyrovnávání příležitostí. Škola má plnou 

kapacitu a některé žáky z tohoto důvodu musí odmítat. 
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3.3.2 Základní vzdělávání 

 V oblasti základního vzdělávání je teoretická možnost žáky individuálně či 

skupinově integrovat, avšak podle informací ze SPC o tuto možnost nemají základní 

školy v Olomouci zájem a se SPC v tomto směru nespolupracují. Existuje pouze jedna 

základní škola, která individuálně integruje několik žáků s lehkou mentální retardací. 

Jedná se o Waldorfskou školu Olomouc. Tato škola není primárně určena pro žáky 

s postižením, nicméně má k výuce odlišný přístup od běžných základních škol, kdy se 

snaží u svých žáků rozvíjet cit, smysl a vůli. Vyučování je založeno na prožitku, tedy na 

tom, co si žák sám vyzkouší. Výuka zde probíhá pomocí tzv. epoch, tedy jakýchsi 

výukových bloků, které jsou rozděleny na tři části. První část slouží k tomu, aby si žáci 

něco zapamatovali na základě zkušenosti, druhou částí je to, aby tyto zkušenosti uměli 

také aplikovat, a ve třetí části se žáci hlouběji ponořili do tématu. Motivace žáků zde 

probíhá pomocí slovního hodnocení, které zároveň pomáhá neškatulkovat žáka. Škola 

pravidelně spolupracuje se SPC ohledně výsledků žáků s mentálním postižením, jejich 

rozvojem a hodnocením.  

 V Olomouci existují celkem tři základní školy praktické a speciální, kam jsou 

zařazování žáci s mentálním postižením, kteří žijí na Olomoucku. První z nich je Základní 

a střední škola Dětské centrum 90, jejíž cílovou skupinou jsou žáci s lehkou až těžkou 

mentální retardací, popř. s kombinovaným postižením. Škola provozuje celkem devět tříd 

základní školy praktické a speciální, přičemž v každé třídě je šest žáků. Cílem výuky je 

podpora soběstačnosti žáků, rozvoj jejich schopností a dovedností, a také motivace žáků 

k učení. Žáci se ve výuce ve speciální třídě mimo jiné učí o fungování člověka ve 

společnosti, roli občana, dále si vytváří vztah k přírodě apod. V praktické třídě, kde se 

vzdělávají žáci s lehkou mentální retardací, se učí čtení, psaní a počítání, základní znalosti 

přírodovědy či se dozvídají o významu a rolích ve společnosti. Škola přijímá všechny 

žáky, kteří mají potvrzenou diagnózu mentálního postižení a zároveň mají doporučení od 

SPC. Zařízení má naplněnou kapacitu a přesto, pokud žádá o přijetí žák již nad rámec 

kapacity a má dané doporučení, je školou přijat a ta je nucena kapacitu uměle navýšit. 

Přijímá žáky z Olomouce i okolí. Škola celoročně spolupracuje právě se SPC, řeší 

individuálně každého žáka a podává SPC informace ohledně jejich studia. SPC pak 

následně každoročně přehodnocuje mentální úroveň a vhodnost zařazení každého žáka.  

 Další základní školou praktickou a speciální, která funguje v Olomouci, je Credo. 

Ta provozuje celkem dvě třídy základní školy praktické, kam jsou přijímáni žáci s lehkou 
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mentální retardací a učí se zde trivium, procvičují motoriku, orientaci ve společnosti, 

základy o přírodě apod. Dále provozuje celkem tři třídy při základní škole speciální, kde 

je v každé třídě pět až šest žáků, včetně jedné rehabilitační třídy, do které dochází šest 

žáků. Zde se vzdělávají žáci se středně těžkou až hlubokou mentální retardací. Výuka je 

zaměřena na podporu soběstačnosti, důraz je kladen na individuální potřeby žáků a na 

jejich motivaci, která se projevuje slovní podporou, popř. drobnou odměnou ve formě 

obrázku či sladkosti. Do školy dojíždějí žáci z Olomouce i okolí, avšak škola nezřizuje 

internát a nenabírá tedy žáky z celého kraje. Výhodou školy je, že úzce spolupracuje 

s blízko sídlícím stacionářem Jitro a s rehabilitačním centrem, jehož služby žáci využívají.  

 Škola spolupracuje se SPC, přijímá žáky na doporučení centra a každoročně posílá 

výsledky výuky žáků, z kterých SPC vychází při určování vhodné formy vzdělání.  

Poslední školou, která poskytuje základní vzdělávání praktické a speciální pro 

osoby s mentálním postižením, je Základní škola prof. Z. Matějčka. Tato škola přímo 

sídlí ve stejné budově, kde sídlí také SPC, a i díky tomu spolu obě zařízení úzce 

spolupracují. Do základní školy praktické dochází žáci s lehkou mentální retardací a do 

speciální školy dochází žáci se středně těžkou až hlubokou mentální retardací.  

 V základní škole praktické je celkem dvanáct tříd s průměrným počtem žáků 

deset. Jsou zde také tři tzv. malotřídky, ve kterých jsou nanejvýš čtyři žáci. Žáci se učí 

číst, psát, počítat, trénují orientaci a získávají základní znalosti ohledně přírody 

a společnosti. V základní škole speciální jsou celkem čtyři třídy, přičemž v každé je šest 

žáků. Výuka, kterou určuje školní vzdělávací program, se upravuje podle schopností 

a dovedností žáků, klade důraz na podporu soběstačnosti a učivo je zredukováno. 

K dispozici je žákům, kromě speciálního pedagoga, také asistent pedagoga a ve školní 

družině, kterou škola také provozuje, je výchovný pracovník.  

 Škola provozuje internát a přijímá tedy žáky z celého Olomouckého kraje a ne 

pouze z Olomouce a okolí. V současné době má škola plnou kapacitu a přijímá pouze 

žáky na doporučení SPC, u kterých je diagnostikováno mentální postižení. Z nedostatku 

kapacity tedy odmítá ty žáky, jejichž IQ je v tzv. hraničním pásmu, tedy mají IQ 85-69, 

které se dříve nazývalo mírná mentální retardace, ale v dnešní době se však do klasifikace 

mentální retardace nezařazuje.70 Škola spolupracuje s dalšími základními školami 

                                                 

70 Švarcová, Mentální retardace, s. 37 
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speciálními a praktickými v Olomouci v oblasti pořádání školních aktivit jako je 

sportovní den či karneval, tedy spíše v oblasti volnočasových aktivit než v samotné oblasti 

vzdělávání. Sama zástupkyně ředitele školy vyjádřila názor, že společnost pochopila, že 

ne všichni jsou vzdělatelní v hlavním vzdělávacím proudu, a proto vidí v budoucnu spíše 

rozvoj tohoto typu škol před skupinovou či individuální integrací žáků s mentálním 

postižením do běžných základních škol.  

 

 Na Olomoucku, tedy v samotném městě a jeho spádové oblasti pro osoby 

z Olomouce a okolí, nefunguje skupinová integrace pro žáky s mentálním postižením 

v oblasti základního vzdělávání. Pouze jediná škola, Waldorfská základní škola, 

individuálně integruje několik osob s lehkou mentální retardací do jednotlivých tříd. 

V jednotlivých třídách pracují také asistenti pedagoga a žáci mají vytvořený individuální 

plán, ze kterého pedagog při výuce vychází. Pozitivem je určitě také alternativní přístup 

výuky v celé škole, který podporuje individuální rozvoj žáků. Běžné základní školy 

nemají zájem integrovat žáky s mentální retardací do svých tříd, popř. založit zvláštní 

výukovou skupinu. Jediná škola, která v minulosti podporovala skupinovou integraci, 

byla Základní škola Hodolany. Ta vytvořila v rámci výuky speciální třídu pro žáky 

s mentální retardací, ovšem ta byla před deseti lety zrušena. Existují zde však základní 

školy praktické a speciální, které podporují vyrovnávání příležitostí v oblasti vzdělávání 

pro osoby s mentálním postižením.  

 

3.3.3 Navazující vzdělávání 

 Na Olomoucku existují střední školy, které nabízí různé formy navazujícího 

vzdělání pro osoby s mentálním postižením. Jedná se praktické školy, které obvykle 

fungují při základních školách speciálních a praktických. Jednou z nich je Střední škola 

Dětské centrum 90, která sídlí v Olomouci-Topolanech. Zde se provozuje praktická škola 

dvouletá, která nabízí celkem tři výuční obory. Jedním z nich je obor zahradnické práce, 

druhým je keramická výroba a třetím je vedení domácnosti. Tyto obory se snaží připravit 

studenty do praktického života a do zaměstnání, ve kterém se mohou v budoucnu uplatnit.  

 Škola provozuje také internát a díky tomu přijímá studenty z celého kraje a ne 

pouze z Olomouce a okolí. Pořádá několik mimoškolních aktivit, jako je dětský den, 
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olympiáda či zahradní slavnost, které jsou otevřené pro veřejnost, a podporuje tak sociální 

integraci žáků v oblasti volnočasových aktivit, které pořádá. 

 Dětské centrum 90 také provozuje praktickou školu jednoletou, ve které si studenti 

procvičují rozvoj základních znalostí a návyků a získávají dovednosti potřebné 

v každodenním životě. Škola dříve mohla přijímat čtvrtinu studentů bez postižení, byla 

zde tedy jakási forma integrace, kdy byli jedinci bez postižení začleněni mezi osoby 

s mentálním postižením. V současné době však škola studenty bez postižení přijímat 

nemůže. 

 Další praktickou školou, která funguje na Olomoucku, je Praktická škola prof. 

Z Matějčka. Ta provozuje jednu třídu jednoletou a jednu třídu dvouletou, přičemž obě 

mají pět studentů. Do těchto škol chodí absolventi Základní školy speciální a praktické 

prof. Z. Matějčka, která sídlí ve stejné budově. Mimo to také sídlí v jedné budově spolu 

se SPC, se kterým škola pravidelně spolupracuje. Kapacita praktické školy není naplněna. 

 V Olomouci také existuje Střední škola praktická Credo, jejíž součástí je jedna 

třída praktické školy dvouleté s počtem sedm studentů. Tato škola připravuje své studenty 

pro vykonávání jednoduchých prací a činností běžného života, jako je vaření, úklid, péče 

o domácnost, péče o vlastní osobu apod. Absolventi této školy se mohou uplatnit v oblasti 

zdravotnictví jako pomocná síla, zemědělství nebo sociální péči.  

 Poslední praktickou školou, kam dochází studenti s mentálním postižením 

v oblasti Olomoucka, je Střední škola Olomouc, Svatý kopeček. Provozuje praktickou 

školu dvouletou, ve které učí své studenty rozvíjet samostatně své schopnosti 

a dovednosti, péči o vlastní osobu a o domácnost, případně orientaci ve společnosti. 

Absolventi této školy se mohou uplatnit jako pomocná síla v oblasti sociálních služeb, 

popř. v chráněných pracovištích.71 

 

 Do výše vyjmenovaných škol jsou zařazeni studenti z Olomoucka a z celého 

Olomouckého kraje, kteří mají zájem o navazující vzdělání poté, co ukončí základní 

vzdělání. SPC nemá informace o tom, že by byli studenti s mentálním postižením 

integrováni do běžných středních škol nebo odborných učilišť, protože s těmito 

                                                 

71 Zdroj: SŠ Kopeček. [Online] © 2013 [cit. 2013-05-31]. Dostupný z:  

<http://www.sskopecek.cz/Studijni-obory.html>  
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zařízeními vůbec nespolupracují. V oblasti navazujícího vzdělávání je tedy pro osoby 

s mentálním postižením na Olomoucku nabídka pouze středních škol praktických, 

nicméně nabídka tohoto druhu vzdělání je v dané oblasti dostatečná. Školy se shodly na 

tom, že nemají v této oblasti vzdělávání naplněnou kapacitu. V případě zařazení žáků do 

středních škol praktických se nejedná o individuální či skupinovou integraci studentů, ale 

pouze o vyrovnávání příležitostí pro osoby s mentálním postižením v oblasti navazujícího 

vzdělání. 

 

3.3.4 Celoživotní vzdělávání a aktivizační činnosti 

 Tato kapitola je zde zařazena proto, že celoživotní vzdělávání je rovněž součást 

rozvoje každého jedince, a tedy také osob s mentálním postižením. I v této oblasti je 

v současné době podporována integrace a vyrovnávání příležitostí, proto zde budou 

vypsány ty, jenž fungují na Olomoucku.  

 V oblasti celoživotního vzdělávání pro osoby s mentálním postižením funguje na 

Olomoucku večerní kurz Aktivního sociálního učení, který zajišťuje organizace Spolu 

Olomouc. Tento kurz probíhá v prostorách organizace, kde je k tomu uzpůsobeno 

prostředí. Probíhá celkem třikrát týdně, a to v pondělí, úterý a ve čtvrtek, přičemž každé 

pondělí kurz navštěvují jiní klienti než v úterý a ve čtvrtek. Tento fakt je dán tím, že 

pondělní kurz byl zřízen později, a to díky zájmu klientů zařízení o tuto formu vzdělávání. 

Účastní se ho klienti z Olomouce a jeho nejbližšího okolí.  

 Tento kurz probíhá celé dopoledne a je rozdělen do několika částí. První je ranní 

přivítání, kdy si klienti uvaří čaj a povídají si. Následuje rozcvička a plnění individuálních 

plánů, které má každý klient nastavený podle svých potřeb a přání. Objevují se v nich 

činnosti jako je čtení, psaní, počítání peněz, nakupování, ale také obouvání bot, poznávání 

barev a velikostí apod. V kurzu jsou klienti s diagnózou od středně těžké po těžkou 

mentální retardaci a od toho se také odvíjí různorodost individuálních plánů. Po této částí 

následuje mytí nádobí, úklid a relaxace. V druhé polovině kurzu se řeší různá sociální 

témata, která rozvíjí soběstačnost klientů, orientaci ve společnosti a znalost různých 

oblastí. Učí se zde o ročních období, přírodě, o způsobu stolování apod. V rámci kurzu 

také klienti navštěvují muzeum či knihovnu, kde se učí, jak si půjčit jednotlivé knihy. 

Někteří klienti po skončení kurzu navštěvují přilehlou restauraci, kde si sami vyberou, 

objednají a zaplatí jídlo.  
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 Kurz nepatří do oblasti skupinové či individuální integrace, rozvíjí ale právo 

člověka na celoživotní vzdělávání pro osoby s mentálním postižením, které žijí na 

Olomoucku. Snaží se své klienty podpořit v sociální integraci tím, že je začleňuje do 

oblasti služeb ve společnosti.  

 V oblasti aktivizačních činností, mezi které patří také zájmové programy a kurzy, 

jenž nabízí Olomoucko pro osoby s mentálním postižením, existuje soubor zájmových 

programů, která pořádá organizace Spolu Olomouc. První program se nazývá Divadlem 

SPOLUpracujeme, kde klienti nacvičují divadelní hry, různým způsobem vyjadřují své 

emoce apod. Klienti z tohoto programu také vystupují na různých akcích pro veřejnost. 

Další program se nazývá Základy vaření a práce v kuchyni, ve kterém se klienti učí vařit 

a pracovat s kuchyňským náčiním. Probíhá také kurz s názvem Cestování k seberozvoji 

a osamostatnění, jehož cílem je naučit se orientovat ve městě, kde klienti navštěvují různé 

organizace či úřady. Další kurz nese název Pohybový program, který funguje pro rozvoj 

pohybu a hrubé i jemné motoriky klientů. Posledním kurzem je Plavecký program, 

v rámci kterého klienti jednou za týden navštíví bazén. Cílovou skupinou klientů, kteří 

dochází do těchto programů, jsou osoby s mentálním postižením různého stupně, popř. 

osoby s kombinovaným postižením. Programy mají rozvíjet schopnosti a dovednosti 

klientů a podporovat je v soběstačnosti a zároveň jim umožňují se věnovat tomu, o co 

mají sami zájem. V minulosti nebyla kapacita těchto kurzů dostatečná, proto se 

v současné době může každý klient organizace zařadit pouze do jednoho z nich. Tyto 

programy mají mimo jiné za cíl podpořit klienty v integraci do společnosti a v samostatné 

orientaci v ní.  

Další možností, jak trávit volný čas, a zároveň nabídku aktivizačních služeb pro 

klienty s mentálním postižením, nabízí denní stacionář Jitro. Zde jsou klienti rozděleni 

do skupin podle věku na neplnoleté a plnoleté. Návštěvníci stacionáře jsou buď 

s mentálním, tělesným nebo také kombinovaným postižením. Je zde keramická 

a rukodělná dílna, kde mohou trávit čas a vyrábět věci pro svou potřebu. Tyto dílny 

fungují rovněž jako součást programu chráněného zaměstnávání. Také je zde vidět velká 

podpora samostatnosti klientů v péči o svou osobu či domácnost. Učí se zde vysávat, mýt 

nádobí, zalévat květiny, utírat prach apod. Dále mohou navštěvovat kroužek vaření, kde 

se učí připravit si stravu a starat se o zařízení kuchyně. Mezi cíle tohoto stacionáře patří 

rozvoj a zachování již získaných dovedností klienta a podpora péče o vlastní osobu, účast 

na kulturním a společenském životě, vytváření podmínek pro samostatné rozhodování 
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klientů a rozvoj denních činností. Tyto cíle mají podpořit integraci klientů do společnosti. 

V současné době nemá stacionář naplněnou kapacitu klientů.  

Dalším stacionářem v Olomouci, který podporuje aktivizační činnosti u svých 

klientů, je denní stacionář Klíč. Své služby poskytuje osobám s mentálním postižením, 

popř. osobám s kombinovaným postižením. Klientům poskytuje přiměřenou pomoc 

a podporuje je v seberealizaci. Mají zde možnost stravování a zároveň je jim poskytnuta 

pomoc při přijímání stravy, dále pomoc při nácviku běžných denních úkonů a péče 

o domácnost jako je praní prádla, žehlení, vysávání, utírání prachu apod. Rovněž nabízí 

pomoc v oblasti osobní hygieny a zprostředkovává kontakt se společností v rámci návštěv 

různých kulturních zařízení, restaurací atd. Cílem poskytování této služby je rozvoj 

osobnosti klienta, dosažení co nejvyšší míry samostatnosti klienta, rozvoj mezilidských 

vztahů a rozvoj schopností a dovedností klientů.  

Tento stacionář také vede divadelní program s názvem MY. Herci z tohoto divadla 

vystupují na různých akcích po celé Olomouci, ale i v jiných městech. V rámci programu 

také probíhá teatroterapie, která je vhodná pro účastníky, kteří mají obvykle 

diagnostikovanou mentální retardaci různého stupně. Často se při setkání procvičuje 

metoda volné improvizace pro uvolnění a vyjádření svých pocitů.  

 

  V oblasti celoživotního vzdělávání mají na Olomoucku osoby s mentálním 

postižením určité možnosti, kde se mohou seberealizovat a zároveň rozvíjet své 

schopnosti a dovednosti. Nejedná se o skupinovou či individuální formu integrace, 

nicméně jsou zde prvky integrace do společnosti formou využívání jejích zdrojů, jako je 

návštěva knihovny, muzea či restaurace nebo veřejná prezentace na společenských 

akcích. 
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3.4 Kazuistika 

 Zuzaně je v současné době 27 let. Žije s babičkou, která se o ní stará, avšak matka 

jí pravidelně navštěvuje. Její otec žije na Slovensku, ale Zuzana jej navštěvuje a otec 

dceru podporuje i finančně.  

 Zuzana má diagnostikovanou středně těžkou mentální retardaci a zároveň má 

neurotickou poruchu, kvůli které má nutkání opakovat po ostatních věty nebo sahat na 

věci, které zná a kolem kterých pravidelně chodí. Například venku na procházce vždy 

šlape na kanály i přesto, že se jí tento zvyk snažili odnaučit babička, učitelé ve škole 

i pracovníci organizace, do které dochází.  

 V šesti letech nastoupila Zuzana do základní školy speciální Credo, kde vychodila 

celkem deset tříd. V této době se naučila číst krátká slova, počítat jednoduché příklady či 

se podepsat. Nicméně psaní jí obecně dělá dodnes problémy kvůli tomu, že má narušenou 

hrubou i jemnou motoriku. Také má problém s kreslením; neumí nakreslit kruh či jiné 

oblé tvary a její výtvarný projev se zužuje pouze na čáry. 

 Po dokončení základního vzdělání Zuzana pokračovala ve studiu na praktické 

škole jednoleté, kde získala praktické znalosti a dovednosti v oblasti jednoduchých 

pracovních činností např. v úklidu, mytí nádobí, celkové péči o domácnost a zahradu. 

Zuzana je schopná tyto činnosti vykonat, nicméně vzhledem k její narušené motorice se 

musí hodně soustředit, aby práci odvedla dobře. K těmto aktivitám je silně motivována 

a odmítá při jejich konání pomoc druhé osoby, a to jak babičky či asistenta, tak svých 

vrstevníků.  

 Zuzana tedy nebyla skupinově či individuálně integrována v oblasti vzdělávání, 

přičemž školní docházku plnila v základní škole speciální, ze které následně pokračovala 

ve studiu na základní škole praktické. Využila tedy možnost formy vzdělání, která 

funguje v rámci vyrovnávání příležitostí pro osoby s mentálním postižením. 

 V současnosti tráví Zuzana svůj volný čas hlavně se svou babičkou. Ta je na ní 

v rámci výchovy poměrně přísná, díky čemuž Zuzana „zná hranice“, za které nesmí ve 

svém chování zajít. Na druhou stranu její babička často vykonává některé činnosti za 

Zuzanu, přestože je schopná je vykonat sama. Je zde tedy náznak zneschopňování Zuzany 

ze strany babičky. 
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 Další možností, kde Zuzana tráví svůj volný čas, je organizace Spolu Olomouc. 

Zde využívá některé služby, které daná organizace nabízí. Jednou z nich je služba osobní 

asistence, díky níž může trávit svůj volný čas aktivně. Jelikož je velmi společenská, 

pravidelně navštěvuje kavárny či různá kulturní zařízení, ale také chodí cvičit do 

posilovny. Zuzana ráda poslouchá populární hudbu a navštěvuje koncerty v Olomouci 

a okolí. Začleňuje se tedy do kulturní složky společnosti.  

 V oblasti celoživotního vzdělávání navštěvuje kurz Aktivního sociálního učení, 

a to dvakrát týdně, v úterý a ve čtvrtek. Po příchodu do kurzu ihned pomáhá rozdávat 

hrnečky na čaj pro sebe i své kolegy. V individuálním plánu má Zuzana procvičování 

hrubé i jemné motoriky. Vlastní speciální tužku, díky které se jí lépe píše či kreslí. Zkouší 

kreslit kruhy a psát jednoduchá písmena. Dále, podle individuálního plánu, trénuje čtení 

či zavazování šátku kolem krku tak, aby to vypadalo esteticky. Vázání šátku je třeba jí 

ukázat a trénovat s ní tuto činnost pravidelně. V opačném případě postup rychle 

zapomene.  

 Během pobytu v kurzu se Zuzana učí roční období, základy první pomoci, zásady 

správného stolování a třídění odpadu. Dále navštěvuje knihovnu, muzeum a také chodí 

na procházky do parku. Naopak nechodí do restaurace na oběd a učí se tedy správně 

chování v restauraci či kavárně pouze v prostorách organizace při simulaci návštěvy 

restaurace.  

 Zuzana chodí do kurzu Divadlem SPOLUpracujeme, který probíhá jednou týdně 

v prostorách organizace Spolu. Zde se potkává se svými známými a věnuje se zájmové 

činnosti, která ji baví. S tímto kurzem také navštívila různá místa v České republice 

i v Německu, kde vystupovali obvykle v rámci divadelních či kulturních festivalů. 

Pravidelně mají vystoupení také v Olomouci.  

Zuzana tedy využívá možností v oblasti celoživotního vzdělávání, které město 

Olomouc nabízí. Jako velmi společenská osoba také ráda navštěvuje kulturní akce, které 

jsou v blízkosti jejího bydliště. Pobírá plný invalidní důchod a na živobytí jí také přispívá 

otec. Sama do zaměstnání nechodí a ani si nepřivydělává v chráněných dílnách. U Zuzany 

probíhá sociální integrace.  
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3.5 Shrnutí praktické části 

V praktické částí této bakalářské práce je splněn její hlavní cíl, jímž bylo 

prozkoumat možnosti vzdělávání pro osoby s mentálním postižením na Olomoucku. 

Zároveň zde byly na základě otázek potvrzeny či vyvráceny dané předpoklady. 

První otázka zněla takto: „Je v běžných školách více integrovaných žáků 

s mentálním postižením, než kolik jich dochází do škol speciálních a praktických?“. Na 

základě rozhovoru, který proběhl s vedoucí SPC v Olomouci a následnými rozhovory 

s řediteli či zástupci speciálních a praktických vzdělávacích zařízení, bylo zjištěno, že 

v Olomouci nejsou žáci individuálně či skupinově integrováni do předškolního 

vzdělávacího systému, naopak dochází do mateřské školy speciální, která v Olomouci 

funguje. V oblasti základního vzdělávání je individuálně integrováno pouze několik žáků 

ve Waldorfské škole v Olomouci. Naproti tomu v základních školách speciálních a 

praktických je v jednotlivých školách vysoký počet žáků, který dohromady čítá okolo 335 

žáků. Tyto školy jsou vyhledávány rodiči žáků s mentálním postižením z Olomouce i 

okolí. Dříve Základní škola Hodolany provozovala v rámci své výuky speciální třídu pro 

žáky s mentálním postižením, ovšem tuto možnost skupinové integrace před deseti lety 

zrušila. V oblasti navazujícího vzdělávání na Olomoucku funguje několik praktických 

škol, které přijímají studenty, nicméně neexistují záznamy o studiu jedinců s mentálním 

postižením na klasické střední škole či odborném učilišti. Předpoklad, že v běžných 

školách je integrováno více žáků s mentálním postižením než ve školách speciálních a 

praktických, byl tedy vyvrácen, neboť v běžných školách je integrováno minimum osob 

s mentálním postižením a to pouze na úrovni základního vzdělávání. 

Druhá otázka zněla takto: „Převažuje na běžných školách individuální integrace 

žáků s mentálním postižením nad skupinovou integrací?“. Vzhledem ke zjištění, že běžné 

školy nemají zájem integrovat do svých zařízení osoby s mentálním postižením a tento 

trend podporuje pouze jediná základní škola v Olomouci, skupinová integrace těchto žáků 

se zde v současné době nevyskytuje, a to i přesto, že v minulosti tomu bylo jinak. Naopak 

je zde vidět individuální integrace v jedné základní škole. Druhý předpoklad, že na 

běžných školách převládá individuální integrace oproti té skupinové, byl tedy potvrzen, 

nicméně největší podíl žáků a studentů dochází do základních škol speciálních 

a praktických a neintegrují se tedy do běžného vzdělávacího systému. 
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Poslední otázka zněla: „Spolupracují běžné školy se speciálně-pedagogickým 

centrem na stejné úrovni jako školy speciální a praktické?“. Bylo zjištěno, že běžné školy 

nemají zájem integrovat osoby s mentálním postižením do svých zařízení, a je tedy patrné, 

že nespolupracují se SPC na stejné úrovni jako školy praktické či speciální. Ty se SPC 

naopak spolupracují pravidelně, Základní a Střední škola prof. Z. Matějčka dokonce sídlí 

ve stejné budově. Tyto školy přijímají žáky na základě diagnostiky a doporučení SPC 

a pravidelně jednou za rok vydávají zprávu o každém žákovi a jeho vzdělávání. 

Výzkumný předpoklad, že běžné základní školy spolupracují se speciálně-pedagogickým 

centrem na stejné úrovni jako speciální a praktické školy, byl tedy vyvrácen, přičemž 

důvodem byl nezájem o spolupráci ze strany běžných škol. 

Hlavní cíl práce, prozkoumat možnosti vzdělávání pro osoby s mentálním 

postižením na Olomoucku, byl naplněn a následně zaznamenán v praktické části, ve které 

jsou vypsány školy, kde studují žáci a studenti s mentálním postižením, a jejich základní 

charakteristika. Existuje zde jedna mateřská škola speciální, tři základní školy speciální 

a praktické, jedna běžná základní škola, kam může docházet žák s mentálním postižením, 

a čtyři střední školy praktické. Zvláštní podkapitola je následně věnována celoživotnímu 

vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku, které je důležité pro další rozvoj 

schopností a dovedností těchto jedinců a zároveň je tím podpořena jejich seberealizace. 

Existuje zde jeden kurz celoživotního vzdělávání a různé zájmové kroužky či stacionáře, 

které tento rozvoj podporují. Díky těmto možnostem také probíhá sociální integrace osob 

s mentálním postižením do společnosti a tito jedinci mají tedy možnost využít různé 

společenské zdroje. 

Celkové výsledky, které vyplývají ze zpracování praktické částí, jsou překvapivé. 

Na Olomoucku funguje individuální integrace žáků v oblasti vzdělávání na minimální 

úrovni, skupinová integrace zde není umožněna a naopak je zde škála speciálních 

a praktických škol, ve kterých je umožněno se vzdělávat osobám s mentálním postižením 

v rámci vyrovnávání příležitostí v této oblasti.  
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Závěr 

 

 Hlavním cílem této bakalářské práce s názvem Vzdělávání jedinců s mentálním 

postižením na Olomoucku bylo prozkoumat možnosti vzdělávání pro osoby s mentálním 

postižením na Olomoucku. Toho bylo dosaženo především v praktické části textu, které 

se věnuje třetí kapitola práce, kde jsou jednotlivé možnosti popsány v různých stupních 

vzdělávání a zároveň je zde uvedena kazuistika u konkrétní osoby jako příklad možností 

v oblasti vzdělávání na Olomoucku.  

V první kapitole s názvem Terminologie byly vypsány základní pojmy nezbytné pro 

další zpracování problematiky. V druhé kapitole nazvané Podmínky a legislativa pro 

vzdělávání jedinců s mentálním postižením byly zmíněny zákon č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

a vyhláška 73/2005 Sb., o vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Ty upravují podmínky v České 

republice pro vzdělávání všech jedinců, tedy také jedinců s mentálním postižením, kteří 

mají sníženou schopnost učit se. V této části byly rovněž vymezeny podmínky 

vzdělávacího systému v České republice pro osoby s mentálním postižením a rámcové 

vzdělávací programy, které určují osnovu výuky ve školských zařízeních. V České 

republice mohou jedinci s mentálním postižením navštěvovat mateřské školy speciální, 

základní školy speciální a praktické a v rámci navazujícího vzdělávání pak praktické 

školy jednoleté a dvouleté. Také mohou být integrováni do běžných škol. K 

celoživotnímu vzdělávání takto postižených osob slouží večerní školy, kurzy, aktivizační 

centra a aktivizační činnosti, kde probíhá skupinová integrace osob s mentálním 

postižením do společnosti. Ve všech uvedených typech vzdělávacích zařízení probíhal 

níže popsanou metodou polostrukturovaného rozhovoru průzkum možností vzdělávání 

pro osoby s mentální retardací, jehož průběh a výsledky jsou podrobněji popsány 

v dalších částech této práce. 

 Třetí kapitola, kterou lze označit za praktickou část celé této práce, se již věnovala 

možnosti integrace osob s mentálním postižením v oblasti vzdělávání na Olomoucku. 

Kapitola byla vypracována na základě informací získaných z analýzy dokumentů, 

analýzy odborné literatury, přímého pozorování a z polostrukutrovaného rozhovorů 

v daných zařízeních a v SPC. Hlavní cíl bakalářské práce, který zněl prozkoumat 
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možnosti vzdělávání pro osoby s mentálním postižením na Olomoucku, lze vyhodnotit 

tak, že v dané lokalitě je pouze jedna mateřská škola pro danou cílovou skupinu a zároveň 

není záznam o zařazení osob s mentálním postižením do běžných mateřských škol. 

V oblasti základního vzdělávání byly zjištěny tři základní školy speciální a praktické, 

které přijímají žáky s lehkou až hlubokou mentální retardací z Olomouce a okolí. 

Základní škola Waldorfská jako jediná individuálně integruje žáky s mentálním 

postižením do svého zařízení. V oblasti navazujícího vzdělávání existují celkem čtyři 

střední školy praktické, které fungují jako jednoleté či dvouleté. SPC nezaznamenalo, že 

by se studenti s mentálním postižením objevovali v běžných středních školách či 

odborných učilištích. V oblasti celoživotního vzdělávání je zde jeden večerní kurz, který 

podporuje rozvoj osob s mentálním postižením. Dále jsou zde různé zájmové programy, 

které nabízí neziskové organizace či denní stacionáře fungující v Olomouci.  

 V praktické části byly předloženy celkem tři předpoklady. První předpoklad zněl: 

V běžných školách je integrováno více žáků s mentálním postižením, než ve školách 

speciálních a praktických. Tento předpoklad byl vyvrácen faktem, že pouze jedna 

základní škola integruje osoby s mentálním postižením a většina žáků s mentálním 

postižením chodí do praktických či speciálních škol. Druhý předpoklad zněl: Na běžných 

školách převládá individuální integrace oproti té skupinové. Tento předpoklad byl 

potvrzen díky skutečnosti, že v současné době v dané lokalitě neexistuje pro osoby 

s mentálním postižením forma skupinové integrace do škol, pouze Waldorfská základní 

škola individuálně integruje několik takových žáků. Třetí předpoklad zněl: Běžné 

základní školy spolupracují se speciálně-pedagogickým centrem na stejné úrovni jako 

speciální a praktické školy. Tento předpoklad byl vyvrácen faktem, že běžné školy nemají 

zájem integrovat do svých zařízení osoby s mentálním postižením a tedy nemají důvod 

častěji se SPC spolupracovat. 

 Výzkum vytvořil jakýsi přehled o možnostech zařazení žáka či studenta 

s mentálním postižením do školního zařízení na Olomoucku. Jedná se o výčet 

jednotlivých škol a zároveň jsou zde podány základní informace o tom, co lze od dané 

školy v oblasti výuky očekávat v oblasti výuky.  
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Rozhovor č. 1 

Tento rozhovor byl vedený s vedoucí pracovnicí Speciálně-pedagogického centra 

v Olomouci PhDr. Štěrbovou. 

E. Sychrová: Dobrý den, jmenuji se Erika Sychrová, jsem studentkou UK ETF a píši 

bakalářskou práci na téma Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku. 

Mohla bych Vám položit pár otázek ohledně této tématiky? 

PhDr. Štěrbová: Ano, co potřebujete? 

E. Sychrová: Zajímalo by mě, kolik je na Olomoucku obyvatel s mentálním postižením. 

PhDr. Štěrbová: Podle našich záznamů se jedná zhruba o 4 % obyvatel. 

E. Sychrová: Dále jsem se chtěla zeptat, kolik z nich studuje na běžné základní (či střední) 

škole. Máte záznamy o integraci v této oblasti? 

PhDr. Štěrbová: V Olomouci nebývají žáci integrováni do běžných škol. Tyto školy o to 

nemají zájem. Pouze jedna škola v Olomouci, Základní škola Waldorfská, má několik 

žáků s mentálním postižením. Jinak žáky s mentálním postižením přijala základní škola 

v Dubu na Moravě a ve Hněvotíně. O to měli zájem hlavně rodiče a to kvůli tomu, aby 

nemuseli denně dojíždět do Olomouce. 

E. Sychrová: A kde tedy studují žáci s mentálním postižením žijící na Olomoucku? 

PhDr. Štěrbová: No jsou tu tři základní školy, Dětské centrum 90, Credo, a Základní škola 

prof. Matějčka, v jejíž budově sídlíme. Tyto školy provozují také střední praktické školy 

a pak je tu Střední praktická škola na Svatém Kopečku. Je tu také jedna speciální mateřská 

škola. 

E. Sychrová: Slyšela jsem, že je zde základní škola v Hodolanech, ve které funguje 

speciální skupina žáků s mentálním postižením… 

PhDr. Štěrbová: Ano, ale to už deset let nefunguje. 

E. Sychrová: A probíhá tedy spolupráce mezi Vámi a běžnými základními školami? 

PhDr. Štěrbová: výjimečně, jak jsem říkala, školy nemají zájem přijímat žáky 

s mentálním postižením, spolupráce tedy probíhá víceméně pouze se speciálním 

a praktickými školami, podáváme doporučení jednotlivým žákům ke studiu na té dané 

škole, přijímáme a přehodnocujeme každý rok vhodnost zařazení žáků do dané školy či 

skupiny. Nejvíce spolupracujeme asi se Základní školou prof. Matějčka, ve které sídlíme.  
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E. Sychrová: A jaká je Vaše činnost? 

PhDr. Štěrbová: poskytujeme poradenství jednotlivým školám i rodičům, provádíme 

diagnózy žáků s mentálním postižením a podáváme jim doporučení ke studiu.  

E. Sychrová: Děkuji za informace, to je vše, na shledanou. 

PhDr. Štěrbová: Na shledanou 
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Rozhovor č. 2 

Tento rozhovor byl vedený s ředitelkou mateřské školy speciální s Mgr. Královou. 

E. Sychrová: Dobrý den, jmenuji se Erika Sychrová, jsem studentkou UK ETF a píši 

bakalářkou práci na téma Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku. Měla 

bych tedy na Vás několik otázek ohledně Vašeho zařízení. 

Mgr. Králová: Pokud rozhovor nezabere příliš mnoho času, můžete se ptát. 

E. Sychrová: Doufám, že nezabere. Děkuji. První otázkou je, jaká je cílová skupina 

Vašich žáků. 

Mgr. Králová: Přijímáme žáky s mentálním, popř. kombinovaným postižením, ale 

i s jinými vadami, jako je ADHD, epilepsie, autismus, apod. 

E. Sychrová: A jaká je kapacita Vašeho zařízení? Jaký je zájem o Vaše služby? 

Mgr. Králová: Celkem máme 27 žáků rozdělených do čtyř tříd, v počtu čtyři, sedm, osm 

a osm dětí. V každé třídě je speciální pedagog, asistent pedagoga a dětská sestra. Zájem 

je o naše zařízení velký, na příští školní rok již nemáme žádné volné místo. Jsme 

výjimeční komplexností poskytované péče. Děti k nám dochází nejen z Olomouce, ale 

i z okolních vesnic a měst.  

E. Sychrová: A jaký je denní program ve Vašem zařízení? 

Mgr. Králová: Denní program v naší MŠ je od běžné MŠ odlišný individuálním přístupem 

a náročností denního programu. Z toho důvodu také nechodíme na pravidelné vycházky, 

ale děti pobývají na zahradě MŠ a odtud si je zaměstnanci berou na terapie a "učení". 

Každý den ráno bývá skupinové zaměstnání, po něm následuje individuální péče - práce 

speciálních pedagogů s jednotlivými dětmi. Během celého dopoledne chodí děti 

jednotlivě na rehabilitaci a logopedickou péči. 

E. Sychrová: A spolupracujte s jinými mateřskými školami? 

Mgr. Králová: S jinými mateřskými školami nespolupracujeme. Spolupracujeme se 

Speciálním pedagogickým centrem v Olomouci, a co se týká umisťování našich dětí do 

školských zařízení se Základní a střední školou Dětské centrum 90 na Husitské ulici 

a Základní školou CREDO. Do budoucna bychom chtěli zkvalitňovat péči o naše děti, 

zaměřit se na komplexnost poskytované péče, kterou jsme v širokém okolí jedineční. 

E. Sychrová: Děkuji za odpovědi, to je vše. Na shledanou.  
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Rozhovor č. 3 

Tento rozhovor proběhl se zástupkyní ředitele Základní a střední školy prof. Z. Matějčka 

s Mgr. Marešovou. 

E. Sychrová: Dobrý den, jmenuji se Erika Sychrová, jsem studentkou UK ETF a mám na 

Vás pár otázek ohledně Vaší školy do mé bakalářské práce, která se týká vzdělávání osob 

s mentálním postižením na Olomoucku. 

Mgr. Marešová: Ptejte se. 

E. Sychrová: Jaká je cílová skupina Vašich žáků? 

Mgr. Marešová: Máme tu žáky s mentálním postižením v základní škole praktické, dále 

žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením i s více vadami, včetně autismu, 

v základní škole speciální. Po splnění povinné školní docházky mají tito žáci možnost 

pokračovat ve středním vzdělávání, a to žáci se středně těžkým stupněm postižení 

v praktické škole dvouleté a žáci s těžkým stupněm postižení v praktické škole jednoleté. 

Oba obory jsou zaměřeny na úklidové práce. 

E. Sychrová: A kolik máte celkem tříd? Kolik je v jedné třídě žáků? 

Mgr. Marešová: V základní škole praktické je celkem 12 tříd, z toho 3 třídy malotřídní, 

dohromady 1. a 2., 3. a 4., a ještě jedna 3. a 4. Průměrný počet žáků ve třídě je 10. 

V základní škole speciální jsou 4 třídy, zde je povolené maximum 6 žáků ve třídě. Ve 

Střední škole praktické jednoleté je pět žáků, a ve dvouleté je žáků šest. Ve škole působí 

na 40 pedagogických pracovníků včetně asistentů pedagoga, vychovatelů, poradenských 

pracovníků a vedení školy a 10 nepedagogických pracovníků. 

E. Sychrová: A má Vaše škola plnou kapacitu? 

Mgr. Marešová: Plnou kapacitu máme na ZŠ speciální, na praktické plnou kapacitu 

nemáme. O naši školu je zájem, který však ne vždy můžeme uspokojit, záleží na 

doporučení poradenského zařízení, zda má dítě opravdu mentální postižení, nikoliv 

pásmo podprůměru, či tzv. hraniční pásmo. V takovém případě, byť je zájem rodičů 

sebevětší, nelze k nám žáka zařadit. Našimi žáky nejsou jen olomoučtí, součástí školy je 

i školní internát a také školní družina. 

E. Sychrová: A jak probíhá výuka? 
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Mgr. Marešová: Každá součást školy má svůj vzdělávací program vypracovaný dle 

příslušného RVP, učivo je zredukováno přiměřeně k možnostem žáků, tempo práce je 

pomalejší, ve třídách je menší počet žáků. 

E. Sychrová: Spolupracujete i s jinými školami? 

Mgr. Marešová: Spolupracujeme se školami stejného zaměření i s klasickými základními 

i středními školami, (např. sportovní akce). 

E. Sychrová: Jak vidíte vývoj Vašeho zařízení do budoucna? 

Mgr. Marešová: Společnost dnes již pochopila, že opravdu nelze všechny žáky vzdělávat 

v tzv. hlavním proudu a zájem rodičů postižených dětí o školy našeho typu je značný, 

proto se o budoucnost těchto škol neobávám. 

E. Sychrová: To je vše. Děkuji za rozhovor. 

Mgr. Marešová: Není zač, kdybyste potřebovala nějaké doplňující informace, můžete 

navštívit naše webové stránky.  
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Rozhovor č. 4 

Tento rozhovor probíhal s ředitelkou Základní a střední školy Dětské centrum 90 s Ing. 

Lattovou 

E. Sychrová: Dobrý den, jsem studentka ETF UK, píši bakalářkou práci na téma 

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku, a chtěla jsem Vás požádat 

o zodpovězení několika otázek o Vaší škole. 

Ing. Lattová: Dobrý den, ptejte se.  

E. Sychrová: Chtěla jsem se zeptat, jaká je cílová skupina Vašich žáků. 

Ing. Lattová: Jsou to žáci s mentálním či kombinovaným postižením, a to od 6 do 26 let 

věku bez omezení.  

E. Sychrová: Kolik máte tříd (speciálních i praktických), kolik je v jedné třídě žáků? 

Ing. Lattová: Dohromady máme devět tříd základní školy speciální a praktické, přičemž 

v každé je okolo šesti žáků. Střední škola praktická má také devět tříd. Jsou zde tři učební 

obory, keramická výroba, zahradnické práce a vedení domácnosti. Výuka je rozdělena do 

dvou let. Střední škola praktická ale sídlí v Olomouci-Topolanech, ne zde.  

E. Sychrová: A máte naplněnou kapacitu? 

Ing. Lattová: V základní škole ano, přesto ale, když přinese nový žák doporučení, musíme 

ho přijmout. Ve střední škole kapacita plná není, myslím, že je to dáno velkou konkurencí 

tady. Přijímáme všechny, dokonce i žáky z celého kraje, jelikož provozujeme internát.  

E. Sychrová: Spolupracujete s jinými školami? 

Ing. Lattová: Pouze výjimečně, při pořádání některých akcí, jako je olympiáda, divadlo, 

sportovní slavnost nebo zahradní slavnost, která je otevřená pro veřejnost. Podle mého 

názoru žáci nemají potřebu se družit s žáky z jiných škol, většinou si najdou přátele zde 

a mimoškolní aktivity je spíše vyčerpávají. 

E. Sychrová: A jak vidíte vývoj Vašeho zařízení do budoucna? 

Ing. Lattová: Doufám, že si povedeme jako dosud. O naší školu je zájem, snažíme se 

nabídnout svým žákům komplexní služby. Ve střední škole praktické dříve mohla 

studovat třetina žáků bez postižení, bohužel v současné době to nelze. To je jediná změna. 

E. Sychrová: To je vše, děkuji za rozhovor.  
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Rozhovor č. 5 

Rozhovor proběhl s ředitelkou Základní školy Waldorfské v Olomouci Mgr. Maléřovou.  

E. Sychrová: Dobrý den, jmenuji se Erika Sychrová, studuji UK ETF a chtěla jsem Vás 

požádat o několik informací ohledně Vaší školy. 

Mgr. Maléřová: Dobrý den, ptejte se. 

E. Sychrová: Chtěla bych se zeptat, jaká je u vás cílová skupina žáků? 

Mgr. Maléřová: Jedná se o žáky, jejichž rodiče mají zájem o alternativní formu výuky, 

často se jedná o žáky s nějakou poruchou, např. dyslektici, dysgrafici, ale takéM autisté 

apod. 

E. Sychrová: Ano, v SPC m bylo řečeno, že integrujete také žáky s mentálním postižením 

Mgr. Maléřová: Ano, je zde několik žáků s lehkou mentální retardací, ale ne ve stejném 

ročníku. 

E. Sychrová: Vyžaduje zařazení žáků s mentálním postižením nějaký speciální přístup? 

Mgr. Maléřová: Tak mají vytvořený individuální plán a přímo ve výuce pomáhají 

asistenti pedagoga, ti jsou u nás na škole celkem tři. Ovšem ti pomáhají mnoho našim 

žákům. U nás na škole klademe důraz na individuální pojetí výuky. 

E. Sychrová: A v čem je tedy výuka na vaší škole specifická? 

Mgr. Maléřová: Vyučování je založeno na prožitku, co si žák sám vyzkouší. Probíhá 

pomocí epoch, tedy jakýchsi výukových bloků, které jsou rozděleny na tři části. V první 

část si žáci něco zapamatují na základě zkušenosti, druhou částí je to, aby tyto zkušenosti 

uměli také aplikovat, a ve třetí části se žáci hlouběji ponořili do tématu. Žáci dostávají 

slovní hodnocení. Nemáme zde tedy klasické známky. 

E. Sychrová: mohu se zeptat proč? 

Mgr. Maléřová: tento systém automaticky neškatulkuje žáky na chytré a hloupé. Navíc je 

to objektivnější. 

E. Sychrová: A je o vaší školu zájem? 

Mgr. Maléřová: Naše škola je poměrně vyhledávaná, máme jednu třídu v každém 

ročníku, počet žáků je do dvaceti. Doufám, že se bude naše škola dále rozvíjet. 

E. Sychrová: děkuji za rozhovor 


