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Abstrakt (česky): 

V této bakalářské práci je popsán historický vývoj internátní péče v českých školách pro 

sluchově postižené a v tehdejších ústavech pro hluchoněmé od roku 1786 až po současnost. 

Zmiňuje režim internátů, mimoškolní činnosti žáků, pedagogický dozor a vybavení internátů. 

Režim je rozdělen na časové úseky.  

Práce se zabývá i komunitou Neslyšících, jak v zahraničí tak i u nás. Zkoumá vliv 

internátu na tuto komunitu. Poznatky jsou usouvztažněny s individuálním vývojem dítěte na 

internátě, vliv internátu na osobnost dítěte. V práci je čerpáno z odborné jak dobové, tak 

současné literatury, legislativních norem a jiných dokumentů.  

Závěr práce popisuje výsledky zkoumání dané problematiky. Internát je pro děti 

deprivující. Pro neslyšící děti taktéž, pokud nemají komunikaci ve svém mateřském jazyce 

(znakový jazyk) mezi sebou a ostatními, kontakt s okolím a vykonáváním každodenních 

činností obvyklých v běžné rodině. Na internátě se rozvíjí komunita Neslyšících, zaniknutím 

internátů vymizí i tato komunita. Nejlepším řešením jsou samostatné byty s malými 

skupinami dětí, které do školy dojíždějí a učí se samostatnosti. Tento model funguje mimo 

jiné i ve Švédsku. Rodinný model s individuálním přístupem by minimalizoval negativní 

projevy dětí umístěné mimo svou rodinu.   

 

Abstract (in English): 

This bachelor thesis presents the history and development of institutional care at the 

Czech boarding schools for the hearing impaired, as well as at the then institutes for the Deaf 

and dumb from 1786 to present. It describes the regime at these boarding schools, 

extracurricular activities of the pupils, pedagogical supervision and the schools facilities. The 

school regime is dealt with according to centuries. 

The bachelor work also brings up the issue of the Deaf communities, both home and 

abroad and explores the impact of the boarding schools on the community. The findings are 

interpreted in the light of individual development of the child staying in a boarding school, 

namely its impact on child´s personality. The work draws data from the specialized past and 

present bibliography, legislative norms and other relevant documents.  

The final part of the bachelor thesis presents the results of the findings concerning the 

issue of hearing impaired children in residential care. They prove that children staying in 

boarding schools suffer from deprivation which is, furthermore, enhanced in case of deaf 

children who lack an opportunity to communicate in their mother tongue, i.e. sign language 

with the peers. They neither have a contact with their surrounding, nor are exposed to every 
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day routines and chores typical for the life in a family. The boarding schools have, however, 

always been the epicentre of the Deaf community and its development. By closing down these 

schools, the Deaf community will cease to exist. Therefore, the best solution appears to be to 

establish flats with small groups of children in each flat where the children in residential care 

can learn self-reliance. This model has been successfully tried and tested, and is now in 

operation, for example, in Sweden. The family model with an individual approach towards 

each child could be the way how to minimalize the negative side effects affecting children in 

residential care.
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Úvod 
 

Tématem bakalářské práce je internátní péče v ústavech pro hluchoněmé, později ve školách 

pro sluchově postižené, v České republice od roku 1786 po současnost. Autorka se snažila 

nejen postihnout proměny v organizaci a fungování internátů v různých časových obdobích, 

jako první se v českém kontextu pokusila zamyslet také nad významem, úlohou a postavením 

internátů pro komunitu českých Neslyšících a zároveň se pokusila tyto skutečnosti uvést do 

vztahu s obecnými poznatky o neblahém vlivu internátní výchovy na osobnost jedince. 

Kromě studia odborné literatury (zejm. o komunitě Neslyšících a o deprivacích 

zapříčiněných ústavní výchovou) vycházela autorka zejména ze studia dobových materiálů. 

Ty původně zamýšlela získat v archivech škol pro sluchově postižené, proto spolu s vedoucí 

práce kontaktovala vedení všech škol pro sluchově postižené, které vznikly před r. 1918, a 

požádala je o možnost bádání ve školních archivech. Některé školy spolupráci odmítly, jiné 

odkázaly na městské archivy. Jediná škola, která umožnila návštěvu svého archivu a dokonce 

dala autorce k dispozici soukromou školní fotodokumentaci, byla škola pro sluchově 

postižené
1
 v Českých Budějovicích. Další prameny tedy autorka vyhledávala v městských 

archivech ve Vsetíně
2
, v Českých Budějovicích

3
 a v Brně

4
. Škola pro sluchově postižené ve 

Valašském Meziříčí veškeré dobové materiály týkající se vzniku školy a dalších organizací 

s ní souvisejících předala archivu Vsetín. Dalším důležitým informačním zdrojem byl také 

internet (zejména webové stránky jednotlivých škol pro sluchově postižené a elektronické 

odkazy na dobové legislativní normy), v neposlední řadě autorka vycházela z vlastní 

zkušenosti s pobytem ve dvou internátech při školách pro sluchově postižené. 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Názvy škol pro sluchově postižené se neustále měnily. Proto autorka používá v práci generický název „škola pro 

sluchově postižené“ + název města, v Praze i městské části. 
2
 Státní okresní archiv Vsetín, 4. května 227, Vsetín 755 01 

3
 Státní okresní archiv České Budějovice, Rudolfská 40, České Budějovice 370 21  

4
 Moravský zemský archiv, Palachovo nám. 1, Brno 625 00 
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1 Internát a vliv na psychiku dítěte 
 

„Milovat druhé znamená přiblížit se k nim ve společenství ducha, hledat jednotu v naší 

odlišnosti, nacházet společné zájmy, na nichž lze vybudovat živý vztah“ (Cairnsová, 2013, s. 

51). Citát vystihuje potřebnost dobrého vztahu mezi dětmi a jejich vychovateli. Je nutné mít 

společné zájmy, budovat živý vztah, jinak se pouto těžko buduje, a týká se to i dětí na 

internátě. Langmeier a Matějček (2011) uvádí, že nedostatečné uspokojení afektivních potřeb 

významně koreluje s poruchami vývoje. Afektivní neboli emoční deprivace (dle Bakwina 

emotional deprivation, dle Loweyho překladu affective deprivation nebo affect deprivation a 

Gefühlsmanngela emotional starvation a carence émotionalle), smyslový nedostatek podnětů, 

vede ke smyslové deprivaci (anglicky sensory deprivation). Někteří autoři jsou toho názoru, 

že může dojít k deprivaci ohledně vztahu mezi matkou a dítětem, takzvané deprivaci mateřské 

péče (neboli také maternal deprivation, carence de soins maternels, privation maternelle, 

alejamento de la madre, Mutterentzug). „Nacházíme však i zúžený protějšek tohoto pojetí 

např. termín „hrový deficit“ (Spieldefizit – F. Schneersohn), jímž je vyjádřen současně 

předpoklad, že hlavní výchovnou potřebou v dětském věku je hra a že nedostatek příležitosti 

ke hře vede často k vývojovým poruchám. (…) Po těchto úvahách můžeme své pojetí vyjádřit 

nejspíše touto definicí: „Psychická deprivace je psychický stav vzniklý následkem takových 

životních situací, kdy subjektu není dána příležitost k ukojení některé jeho základní (vitální) 

psychické potřeby v dostačující míře a po dosti dlouhou dobu“, vysvětlují Langmeier a 

Matějček (2011, s. 25–26). Jedlička (2001) tvrdí, že psychická deprivace je výsledkem špatné 

životní situace, kdy nejsou dlouhodobě uspokojovány základní psychické potřeby dítěte, 

kterých je několik. Nenaplňování každé z nich vede k frustraci a následně deprivaci. Jako 

příklad Jedlička (2001) uvádí laskavou péči osoby, ke které je možné se citově přimknout a 

která pomůže v případě problémů. Dle Langmeiera s Matějčkem (2011) deprivaci předchází 

dlouhodobá frustrace. Uvádí příklad dvouletého dítěte, které je odloučeno od rodičů a dáno do 

nemocnice. Reakce dítěte bude projevem frustrace. Pokud by v nemocnici zůstalo rok, ve 

stejné místnosti, bez návštěv rodičů, vycházek, určitá monotonie (jednotvárnost) bude 

občasně rušena obvyklým výkonem personálu, projeví se u dítěte stav psychické deprivace. 

Dále Langmeier a Matějček (2011) uvádí příklad takzvané deprivační situace, která je životní 

situací dítěte, v níž nemá možnost uspokojit důležité psychické potřeby. Jestliže jsou 

vystaveny stejné „deprivační situaci“ různé děti, jejich chování nebude totožné a následky 

taktéž. Vysvětluje se to tím, že každý si do určité situace vnáší různé předpoklady psychické 

konstituce, tedy souhrn vrozených tělesných a povahových znaků (Kraus, 2005), při 



11 
 

současném vývoji své osobnosti. „Základ, ze kterého se citový život vyvíjí, je tedy biologický 

a rozvíjí se teprve působením prostředí, v němž dítě žije; pudy dětské se znenáhla, jak praví dr. 

I. A. Bláha, sentimentalizují. U hluchoněmého dítěte se shledáváme se stejným základem. 

Ovšem je patrno, že má-li se v dítěti rozvinouti citový život, musí se nalézati jednak 

v prostředí, které samo je citové a má tak možnost probuditi tyto citové hodnoty v srdci dítěte, 

jednak musejí býti dány podmínky, aby dítě tyto podněty prostředí mohlo chápat a na ně 

reagovat.“ (Štejgerle, s. 71).  Podle Langmeiera a Matějčka (2011) dítě ke zdravému vývoji 

potřebuje citovou vřelost, lásku. Pokud se dítěti dostává sympatie a citová podpora, pak bude 

vynahrazen i nedostatek jiných negativních prvků, jako jsou například nedostatek hraček, 

výchovy a vzdělání. Psychicky deprimované dítě není hygienicky zanedbáváno, má ošetření a 

i dohled. Avšak jeho rozumový a především citový vývoj je vážně narušený, dodávají 

Langmeier s Matějčkem (2011). Doušová (2014) vysvětluje, že nikdo není tzv. „čistý typ“. 

Žádný člověk nereaguje pouze dovnitř nebo ven. Každý má temperament, ve kterém je ukryto 

mnoho různých typů chování a tendencí. Také se v něm odráží vliv nejbližšího i vzdálenějšího 

okolí. 

„Práce J. Bowlbyho Maternal care and mental health (1951) přesvědčivě ukázala na 

závažnou problematiku poškození duševního vývoje dětí vychovávaných v ústavech, kde jsou 

sice uspokojeny základní tělesné potřeby dítěte, ale přesto dítě strádá – a to nedostatkem 

individuální pozornosti, nedostatkem podnětů a zvláště nemožností navázat trvalý citový vztah 

k jedné osobě (matce) či několika osobám v malé sociální skupině rodiny. Tak byla postupně 

psychická deprivace uznána za zvláštní formu ohrožení psychického vývoje dítěte“ 

(Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 288). Pokud je dítě v útlém věku, nejvážnějším nebezpečím 

pro jeho vývoj je nepřítomnost matky (Langmeier, Matějček, 2011). Ona je nejdůležitější, je 

základem dítěti, pomáhá mu se vztahem a okolním světem. Především ona mu vytváří domov 

(Langmeier, Matějček, 2011). Dále uvádí, že rodina je v dnešní společnosti nejdůležitější pro 

duševní vývoj dítěte. Každý člen v rodině má svou jistou roli a naplňuje potřeby dítěte, a to 

potřeby fyzické, citové, intelektuální a nelze opomenout ani potřebu morální. Období 

středního dětství je podle ontogenetického pohledu typické nejen velkým rozvojem 

poznávacích funkcí, ale i vznikem nových sociálních vazeb (Jedlička, 2001). A tyto sociální 

vazby mohou směřovat mimo rodinný kruh. Piaget (in Jedlička, 2001) říká, že v této vývojové 

etapě dětí je nápadná jednota, která dává dohromady poznávací, citové, sociální a morální 

reakce do jediného celku. 
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V zařízeních, kde je trvalá kolektivní péče
5
, je dítě izolováno od rodinného modelu. Je 

vystaveno monotonii jak smyslové, tak sociální (Langmeier a Matějček, 2011). Dále 

Langmeier a Matějček (2011, s. 49) vysvětlují, že „sociální izolace je zřejmě nejtěžší 

deprivační situací. Její následky jsou velmi těžké. Duševní vývoj dítěte je hrubě opožděn, řeč 

není vyvinuta vůbec a užitečné sociální návyky nejsou vytvořeny. Dítě vypadá jako těžce 

slabomyslné a je také za takové často pokládáno.“ Pak se rodiče na základě diagnózy 

„slabomyslnosti“ rozhodují pro ústav či internátní školu. Strnadová (1994) odrazuje od 

internátu, protože je tím dítě poškozováno. To co vydrží čtrnáctiletý dospívající, například 

odloučení od rodiny a pobyt v internátě, je pro malé čtyřleté
6
 dítě hotovou katastrofou. 

„Pokud bylo dítě již od počátku školní docházky umístěno v internátě, jeho pozice v rodině se 

změnila již dříve. Neprožívá zde svůj všední život, ale je pouze hostem, na kterého nejsou 

takové nároky, a kterému se také, bohužel, dost často odvykne“ přesně vystihly Vágnerová 

s Valentovou (1991, s. 107) situaci v rodině, kde bylo dítě dáno do internátu. 

Některé děti, které byly umístěny v internátu, měly vývoj nedotčený, ale problém 

nastával, až když měly začít žít normální život místo ústavního. Nebyly na něj připraveny. 

Některé děti hledají uspokojení svých nenaplněných potřeb u kohokoliv a v jejich duševním 

vývoji už nezbývá místo pro školu, učení a další věci. Jiné děti mívají žárlivé agresivní 

chování vůči druhým dětem. Předposlední skupina dětí je zaměřena na sebe, na své ego. 

Poslední skupina deprivovaných dětí z ústavní výchovy je převážně pasivní. Mají malou 

iniciativu, ve škole pracují o stupeň méně, než by odpovídalo jejich inteligenci. Důvodem je 

nezájem o ně, nepochválení za jejich dobrou práci, neutěšení a nepovzbuzení v tom, co se jim 

povedlo, rozebírá dětské chování Matějček (1997). „Ústavní prostředí ani při nejlepší vůli 

vychovatelů nemohlo v plné míře uspokojovat základní psychické potřeby dítěte. Ohrožovalo 

tedy děti určitým nedostatkem vhodných vývojových podnětů v oblasti smyslové, poznávací a 

především ovšem citové,“ dále zmiňuje nevýhody ústavní výchovy Matějček (1997, s. 4). 

Strnadová (1994) říká, že je dítě ve vývoji přizpůsobivé, na internátní život si později zvykne. 

Ale je otázka, zda je to špatně či dobře. Na jednu stranu je to pro dítě dobře, po adaptování se 

brzy přestane trápit, na druhou stranu je to pro ně špatné z toho důvodu, že se v mnoha 

směrech na internátě nemůže vyvíjet tak, jak by mohlo v rodině. Dítě potřebuje žít v prostředí, 

kde má pocit sounáležitosti s nejbližšími lidmi, tam kde ví, že k někomu patří. To má pro 

citový vývoj velký význam. Naskýtá se otázka, jak je tomu u neslyšících
7
 dětí. Zde je velkým 

                                                      
5
 Dříve byly internáty pro sluchově postižené s celoročním pobytem. 

6
 V internátech pro sluchově postižené mohou být děti od 3 let, kdy nastoupí do MŠ. 

7
 Termín neslyšící zahrnuje jedince s jakoukoli poruchou sluchu, termín Neslyšící označuje člena 

jazykové a kulturní minority. 
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problémem komunikace. Pokud bude dítě se svými rodiči, jež neovládají znakový jazyk, 

v milujícím rodinném kruhu, bude doma, ale může se trápit komunikační bariérou. V internátě 

je bez rodičů, ale je mezi kamarády, kteří mají stejné sluchové postižení. Je to pozitivum i 

negativum. „Sluchová vada sama o sobě neznamená automatické snížení intelektových a 

poznávacích ani žádných jiných schopností dítěte. Ukazuje se, že velká část problémů u dětí se 

sluchovým postižením pramení z nedostatečného uspokojení jejich potřeb,“ poukazuje 

Doušová a kol. (2014, s. 71). Šťastná (2007) ve své práci přibližuje psychické problémy 

neslyšících. Píše, že prelingválně neslyšící mívají většinou sklon k agresivitě, egocentričnosti, 

impulsivnímu chování, malichernosti, negativismu, nedůvěřivosti. Jsou také neurotičtí, 

osobnostně a citově nezralí, zaměření na svou osobu a v neposlední řadě mají nízké 

sebevědomí. Šťastná se domnívá, že hluchota v tom nehraje až takovou roli, podstatné je, že 

se v dětství během výchovy neeliminovaly negativní vlastnosti. U sluchově postižených
8
 je 

možné se setkat s problémy v sociálním styku, například s malou sociabilitou, která mohla 

vzejít z nedostatečných příležitostí k vytváření sociálních vztahů v běžném prostředí a to 

hlavně v období, které je klíčové, tedy dětství a dospívání. Když je umístění na internát 

nevyhnutelné, radí Strnadová (1994), aby rodiče dali dítěti s sebou fotografie členů rodiny a 

často mu psali. To, že je dítě na internátě neznamená, že rodiče mají menší odpovědnost. Je 

třeba stále sledovat jeho vývoj a upevňovat vzájemnou citovou vazbu. „Nesmíme nikdy 

zapomínat, že i dítě defektní
9
 je dítětem a že má právo být dítětem šťastným.“, uzavírají tuto 

kapitolu pravdivým výrokem Langmeier s Matějčkem (2011, s. 364). Není důležité, s jakým 

postižením se dítě potýká, hlavně aby bylo šťastné. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8
 Termín sluchově postižený je alternativou k označení neslyšící. 

9
 Dříve se jednalo o stylově neutrální označení. 
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2 Komunita Neslyšících 
 

Komunita je společenství, ve kterém jsou určena pravidla a členové musí splňovat určitá 

specifika, nároky, aby v komunitě být mohli. Dle Paddy Ladda (In Mladová, 2008) je třeba, 

aby člen komunity Neslyšících splňoval podmínky, jako jsou určitá ztráta sluchu, schopnost 

percepce a recepce znakového jazyka, studium na škole pro sluchově postižené, sleduje se 

rovněž aktivita v komunitě. Se stejnými podmínkami k přijetí do komunity souhlasí i 

Bakerová a Cokely (In Horáková, 2012). Pojmenovali je následovně: 

1)  podmínka audiologická – potenciální člen musí mít určitou ztrátu sluchu; 

2)  podmínka politická – členem komunity se může stát osoba, která se zásadně podílí na 

věcech veřejných spojených s komunitou Neslyšících; 

3) podmínka jazyková – kompetence rozumět znakovému jazyku dané komunity 

Neslyšících a plynule ho užívat; 

4)  podmínka společenská – dostatečná angažovanost v životě komunity Neslyšících. (In 

Horáková, 2012, s. 112-113) 

. 

 Otázkou je, zda do komunity Neslyšících mohou patřit CODA (slyšící děti neslyšících 

rodičů) či slyšící známí a příbuzní neslyšícího. „Společenství neslyšících tvoří neslyšící a lidé 

se zbytky sluchu, kteří mají společné zkušenosti a hodnoty a shodný způsob komunikace mezi 

sebou a se slyšícími. O tom, zda člověk k takovému společenství patří, rozhoduje především 

tzv. „postojová hluchota“, tj. skutečnost, že se člověk s daným společenstvím neslyšících 

identifikuje a že ho ostatní přijmou.“ (Baker, Padden, In Homoláč, 1998, s. 4). Když má 

komunita určitá pravidla, podle kterých přijímá nové členy mezi sebe, má i určitá pravidla 

chování. „V každé komunitě najdeme způsob chování, který je typický právě pro ni.“ 

(Němečková, 2004, In Kosinová, 2008). Tato pravidla chování zmiňuje ve své publikaci 

Kosinová (2008). Prvním pravidlem jsou doteky a získávání pozornosti. Neslyšící se dotýkají 

více než lidé slyšící, protože dotekem dávají znamení, že chtějí začít rozhovor. Buď poklepají 

druhému na rameno, nebo na horní část paže. Přerušení rozhovoru dvou lidí objasňuje druhé 

pravidlo. Pokud dva lidé mezi sebou komunikují znakovým jazykem, třetí osoba, který by se 

ráda přidala, se dotkne první osoby a druhé osobě sděluje znakovým jazykem OMLOUVAT 

SE – PŘERUŠIT – PTÁT SE („Omlouvám se za přerušení, chci se na něco zeptat“). První 

osobě sdělí, co potřebuje, pak se otočí k druhé osobě, poděkuje jí a odejde. Třetím pravidlem 
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je upoutání pozornosti pomocí světla. Jestliže je potřeba získat pozornost osoby či více osob 

v místnosti, opakovaně se rozsvěcuje a zhasíná světlo. Tento vizuální podnět získá pozornost 

volané/volaných osoby/osob. Pozornost lze získat i dupáním, které též upoutá pozornost 

pomocí šířících se vibrací. Jako poslední pravidlo Kosinová (2008) uvádí loučení. Loučení je 

u Neslyšících dlouhé. Akce, kulturní událost, na kterou se sjíždí neslyšící z celé republiky, 

trvá dlouho a dlouhé je i loučení. Nechtějí se rychle rozloučit a pořád si mají co říci, protože 

ví, že se opět dlouho neuvidí. 

 „Neslyšící komunita se vyznačuje silnou skupinovou loajalitou, která může jít tak 

daleko, že se před slyšícími budou z důvodů ochrany utajovat informace o znakovém jazyce a 

kultuře Neslyšících. Členové této komunity se podobně jako příslušníci jiných kulturních 

menšin domnívají, že člověk by měl uzavírat sňatek v rámci své minority.“ (Lane, 2013, s. 37). 

V současné době se čím dál častěji setkáváme se smíšeným partnerstvím a manželstvím 

(neslyšící a slyšící). Dále Lane (2013) uvádí, že „medikalizace“ neslyšících v komunitě má 

dlouhou historii a to především kvůli bojům mezi neslyšící a slyšící společností. Dle Lanea 

jsou slyšící přesvědčeni, že neslyšícím pomáhají a mají právo pojmenovat problém a zařadit 

jej do jedné společenské oblasti. Vymezit problém lékařský, pedagogický, rehabilitační, 

náboženský a politický. To vše se dá získat jedině bojem.  Z toho vyplývá, že někteří slyšící 

bojují za své názory a snaží se přesvědčit i neslyšící v komunitě. Apelují na to, že je to pro 

jejich dobro. Pochopitelně se setkávají s nepochopením, takže začíná „boj“. 

„Jazyk je pro člověka nástrojem, jak porozumět všemu co se kolem něj děje, a také 

tomu, co se děje uvnitř něho, co cítí, co prožívá atd. Pokud dítě tento nástroj pro uchopení 

světa a sebe nemá, pak je jeho vývoj do hloubky ohrožen, nemá šanci se rozvíjet a naplnit svůj 

život“ (Doušová, 2014, s. 69). Z toho se dá vyvodit, že ve školách a internátech pro sluchově 

postižené vznikla komunita neslyšících, protože žáci mezi  sebou používali znakový jazyk, 

který se naučili od spolužáků s neslyšícími rodiči nebo ho začali sami vytvářet, a sdělovali si 

veškeré své zážitky a niterní pocity. Slyšící pedagogové znakový jazyk moc neovládali, někdy 

vůbec, takže se jim děti těžko svěřovaly, což může autorka doložit vlastními zážitky z 

internátu. Jestliže pedagog znakovat uměl, bylo to velké plus. Neslyšící jsou ve své komunitě 

pospolu, pomáhají si, veškeré poznatky sdílí mezi sebou. 
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2.1 Komunita Neslyšících v Americe, Anglii a České republice 
 

„V Británii se začaly komunity neslyšících šířit na konci 18. století v souvislosti se vznikem 

prvních škol pro neslyšící. Ve druhé polovině 19. století měli ale školští pracovníci pro jejich 

význam stále méně pochopení. Stanovili cíle vzdělávání neslyšících dětí podle představ 

slyšících a nebyli už schopni nebo ochotni se věnovat potřebám jejich osobního vývoje. 

Neslyšící děti musely ve většinové společnosti uspět, nebo jim nezbývalo než se nechat 

stáhnout do subkultury neslyšících.“ (Kyle, 1998, s. 142). Zde můžeme vidět, že komunity 

Neslyšících vznikly díky zakládání internátů. V 19. století pro to měli pedagogové stále menší 

pochopení, snažili se neslyšící podrobit vlastním cílům a nebrat ohledy na jejich potřeby a 

osobní vývoj. 

V Americe se komunity Neslyšících lišily. Především z toho důvodu, že školy byly 

v různých městech po celých Spojených státech a místo ovlivnilo komunitu. V komunitě mají 

členové společné cíle a snaží se o jejich splnění. Do komunity může patřit ten, kdo nemá 

sluchovou ztrátu, ale aktivně podporuje cíle komunity. Tyto osoby spolupracují s Neslyšícími 

na splnění oněch cílů (Padenn, In Scheetz, 2004). 

Lane (2013, s. 37) popisuje pohled na identitu Neslyšících: „samu svou identitu 

chovají neslyšící ve velké úctě; všichni se, jak se zdá shodují v tom, že slyšící jedinec si tuto 

identitu nikdy nemůže plně osvojit a stát se plnohodnotným členem neslyšící komunity. 

Dokonce, i když má tato slyšící osoba neslyšící rodiče a ovládá ASL jako svůj rodný jazyk, 

bude jí chybět zkušenost spočívající v tom, že jako neslyšící vyrůstá, že navštěvuje školu pro 

neslyšící, a je pravděpodobné, že její loajalita nebude bezvýhradná.“ Jestliže slyšící člověk 

používá znakový jazyk dané komunity Neslyšících, ještě to neznamená, že se může ztotožnit 

s neslyšícími lidmi. Nezažil jejich problémy ve školství, ani ve společnosti, neprožil to, co 

prožívá neslyšící člověk každodenně. Lane (2013) dodává, že mistrovské ovládání ASL a 

zběhlost ve vyprávění příběhů se v Neslyšící komunitě velmi cení. Ne každý slyšící člověk 

výborně umí znakový jazyk a zvládne propojit svůj život se světem Neslyšících. 

Společenství Neslyšících v České republice se od zahraniční liší jedině v tom, že u nás 

je mladší. Také se do povědomí veřejnosti teprve dostává. Je pravděpodobné, že se budou 

body pro členství v komunitě shodovat se zahraničními. Zřejmě se čeští Neslyšící inspirovali 

od již dlouho fungující komunity v Americe či Anglii. 

Definice pro komunitu Neslyšících v Americe a Anglii byla popsána v předešlé 

podkapitole. V České republice je taktéž komunita Neslyšících a i ona má určitá pravidla pro 
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členy a pravidla chování. Na internetové stránce (Komunita neslyšících, online) je možno 

najít jednu definici, která se týká komunity Neslyšících v České republice. 

„Jazykovou a kulturní menšinu neslyšících dělá existence znakového jazyka, podobné 

osudy a problémy, historie a často i společní vnější nepřátelé. Neslyšící jsou navíc jednou 

z nejsoudržnějších menšin vůbec, protože je stmeluje velmi snadná vzájemná komunikace 

a naopak velmi nesnadná komunikace a tisíce každodenních nedorozumění s vnějším světem. 

Členy těchto společenství jsou i nedoslýchaví a ohluchlí uživatelé znakového jazyka. Jsou jimi 

i některé slyšící děti neslyšících rodičů a někteří tlumočníci.“, je názor Hrubého (1997, In 

Redlich, s. 38-39) na komunitu Neslyšících a na to, kdo patří do tohoto společenství. Stejného 

názoru je i Ladd, zmíněný v publikaci Horákové (2012). 

Stává se, že se dítěti se sluchovým postižením ostatní posmívají, například, že špatně 

mluví, že jsou jeho reakce pomalé a plně se neorientuje v situaci. Pro dítě je to velký stres 

(Doušová a kol., 2014). Zkušenost s tímto nepříjemným zážitkem má mnoho dětí a i 

dospělých se sluchovým postižením. Je otázkou, zda toto chování nevyvolalo v neslyšících 

zášť vůči slyšící společnosti a právě kvůli těmto zážitkům je v jejich komunitě stereotyp vůči 

slyšícím. Existují četné storytellingy, které se zaměřují na zesměšňování slyšících lidí a jejich 

chování. 

 „Některé situace, s nimiž se jedinec v průběhu života setkává, mohou být tak závažné 

a traumatizující, že i zralý a sebevědomý člověk není schopen je překonat sám.“ (Langmeier a 

kol., 2006, s. 309). Neslyšící se v těchto situacích obrací na členy komunity. Je 

pravděpodobné, že na internátě si neslyšící děti vyprávěly své zážitky, pocity, svá trápení a 

tím vznikl jeden z faktorů pro přijetí do společenství – stejné zážitky, trápení z internátu má 

mnoho neslyšících dětí. V dospělosti jsou problémy s vyřizováním a komunikací se slyšící 

společností. 

 

 

2.2 Internát a komunita Neslyšících v Americe a Anglii 
 

„Jak je upraven dozor na ústavech a školách pro hluché? Nutno říci předem, že část dozoru si 

vykonává žactvo samo prostřednictvím svých kapitánů, kteří nosí odznak svého čestného úkolu 

připevněný na oděvu. Odznak je kovový, vkusně provedený v barvách školy nebo ústavu. 

Třídní i školní kapitáni mají své zástupce opatřené podobnými odznaky. Zde možno 

poznamenati, že žactvo je povzbuzováno k píli a vzornému chování nadějí na udělení hodnosti 

kapitána nebo jeho zástupce; mimo to je každoročně 1 žák a 1 žákyně každé školy pro hluché 
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odměňován vhodnou knihou, do níž se vlepuje nálepka s tekstem a podpisy učitelstva. 

Skutečný dozor na oděv, čistotu a j. konají k tomu zvláště ustanovení dospělí dozorci.“ (Anft, 

1939, s. 25). Anft  (1939) píše, že dozor při plavání, hrách a sportu a noční vrchní dozor 

v ložnicích mají na starosti svobodní pedagogové. Je to pochopitelné, jelikož nemají žádné 

závazky ohledně rodiny, takže není problém, aby bydleli přímo v ústavu a byli k dispozici. Je 

škoda, že Anft (1939) nezmiňuje věk kapitánů. Čím jsou děti starší, tím je u nich většinou 

pocit zodpovědnosti větší, takže se dá předpokládat, že se jednalo o vyšší ročníky. Lze se však 

o této informaci pouze domýšlet. 

V Americe byly internátní školy pro neslyšící děti velmi nepostradatelné, díky nim vznikla 

kultura a jazyk neslyšících jak ho známe teď. Lane (2013) vysvětluje, že pro komunitu 

neslyšících je nepřijatelné rušení interních škol, právě kvůli výše zmíněným důvodům. 

Zrušením internátů zanikne kultura a komunita Neslyšících. Pro politickou sféru je naopak 

nepřijatelné, aby zdravotně postižení byli „vyčleněni“, cílem je jednotné vzdělání lidí s 

postižením a lidí bez postižení. „Vyprávění historek se rozvíjí už záhy, v internátních školách 

pro neslyšící děti, které si v ASL navzájem převypravují zápletky komiksů, westernů a akčních 

filmů a parodují svébytné individuální způsoby chování slyšících učitelů. Existuje i vyprávění 

příběhů při společenských příležitostech, spočívající například v líčení činů a povahových 

rysů významných neslyšících.“, zmiňuje Lane (2013, s. 36) další specifikum komunity 

Neslyšících. Díky znakovému jazyku, v tomto případě americkému znakovému jazyku (ASL) 

si na internátě děti vypravovaly růžné příběhy. A jelikož je znakový jazyk vizuální, byly to 

příběhy v třírozměrném prostoru. Na internátě komunitu stmelovalo především vypravování 

znakovým jazykem. Při něm se klade důraz na to, aby příběh dodržoval logickou linii, byl 

vyprávěn chronologicky a přímočaře. Pokud by se dělaly narážky či vyjadřování bylo nejasné, 

mohlo by to být bráno jako urážka (Lane, 2013). 

V Americe jsou názoru, že internátní (rezidenční) školy mohou neslyšícím studentům 

poskytnout příjemné prostředí ke studiu. Ale i rezidenční škola má své klady a zápory. O nich 

píše Thompson (Residential Schools: Pros and Cons, online). Mezi klady patří, že jsou tyto 

školy navrženy přímo pro neslyšící studenty, mají kontakty mezi sebou, jednotný jazyk pro 

komunikaci – v tomto případě ASL. Neslyšící zaměstnanec školy je vzorem pro neslyšící děti 

a především jsou na těchto školách Neslyšící v kontaktu se svojí kulturou. Zápornými 

stránkami jsou odloučení od rodiny, domova, a navíc, pro pedagogy či poradce je těžké se 

věnovat emocionálním a fyzickým potřebám všech studentů školy. Tato pro a proti je možné 

porovnat s výpověďmi osob, které internátní školu v této zemi navštěvovaly a jejich názory 

uvedla ve své publikaci Scheetzová (2004, s. 35-36): 
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- „Mnozí  z nich kladně hodnotili pobyt v internátní škole s mnoha podobnými 

vrstevníky. Měli zde tak příležitost navázat dlouhodobá přátelství. (Foster& Emerton, 1991). 

- Někteří viděli jako plus možnost být naplno a rovnocenně zapojeni ve studentských 

organizacích, klubech a sportech a jiných doplňkových činnostech. (Stinson & Foster, 2000) 

- Někteří zmiňovali pocit zásadní odloučenosti od slyšící společnosti, a to jak po stránce 

kulturní, akademické, tak i sociální a fyzické. 

- Studenti rovněž zmiňovali nedostatek zkušeností se slyšícími, tj. že neměli jak s nimi 

jednat nebo se s nimi úspěšně domluvit (Foster, 1989b). 

-  Někteří zmiňovali, že postrádají každodenní život v rodině a kontakty s kamarády ze 

sousedství.“ 

I Lowe (The Benefits of Residental Schools: From the Perspective of Two ASL 

Students, online) popsala zkušenosti dvou neslyšících studentů. V internátě se cítí normálně a 

bezpečně, nejsou odmítáni pro svou jinakost. Neslyšící studenti jsou většinou hrdí na své 

členství v komunitě Neslyšících. Mnoho studentů se učí o kultuře Neslyšících a její historii. 

To, že internátní školy navštěvují jen neslyšící studenti, poskytuje dost příležitostí k rozvoji 

dětí. A největší výhodou je to, že není potřeba tlumočník. Je mnohem snazší sledovat pouze 

učitele namísto tlumočníka a učitele zároveň. V Americe jsou internáty pro komunitu 

Neslyšících hodně důležité.  Nevýhodou je sice odloučení od rodiny, ale při pozitivním 

pohledu lze říci, že společné zážitky, vedení Neslyšícími a účast v komunitě Neslyšících tento 

chybějící článek vynahrazují.  

Jak probíhala péče na internátě v České republice je popsáno výše. Cairnsová (2013, s. 

80) komunitu přirovnává k „terapeutickému rodičovství“, protože „pokud bylo dítě poškozeno 

v důsledku narušení vývoje a vybudovalo si nejisté vazby, bude od komunity potřebovat 

promyšlenější pomoc. Je to rodičovství, které má dítěti pomoci přejít od nejisté vazby k jisté 

vazbě.“  Podle autorčiných zkušeností Neslyšící bere komunitu jako svou druhou rodinu. Sdílí 

zde veškeré pocity, setkává se s pochopením. Šťastná (2007) vysvětluje, že je dobrou věcí 

stmelovat děti, vzniká tím kolektiv. Je to ukázka pozornosti vůči ostatním a věnování 

pozornosti událostem v jejich životě. Například, když má nějaký člen skupiny úspěch, tak mu 

poblahopřát, ať se jedná o soutěž či narozeniny. Také je samozřejmá pomoc těm, kteří ji 

potřebují. Je možno říci, že takto to na internátě chodilo. Členové skupiny se zajímali o druhé 

členy. Pouto se tvořilo a na internátě byla komunita neslyšících jako velká rodina, vždy 

někomu z nich se pomáhalo a všichni se společně radovali z úspěchu. Ve školách a na 
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internátě pro sluchově postižené by měli být především neslyšící pedagogové. V Americe jsou 

dospělí neslyšící vzorem pro děti, patří do komunity Neslyšících. Internát nejspíše nemá  

negativní vliv na dětskou psychiku. U nás již přibývá neslyšících pedagogů, i zde jsou dětmi 

oblíbení a především jsou jim vzory.  Jsou bráni jako kamarádi, mohou se na ně obrátit, 

zkušený neslyšící vychovatel dokáže dítě motivovat a řídit jeho vývoj pozitivním směrem. 

Mnoho takových situací autorka této práce zažila. 
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3 Vývoj internátních ústavů pro neslyšící na území České 

republiky 
 

Pokud se zaměříme na ústavy, dopátráme se k tomu, že vznikaly již ve starověku a jsou 

budovány dodnes (Matoušek, 1995). Ústavy byly buď sirotčince, chudobince, pro psychicky 

nemocné, a pro další lidi, kteří těžko zapadali do společnosti. Matoušek (1995) píše, že ve 

starověku to byly spíše „nemocnice“, jakási ozdravovací zařízení. Samotné ústavy 

neexistovaly, jelikož nepodařené a nechtěné děti byly buď odkládány, nebo zabíjeny (tamtéž). 

Z antiky se nedochovaly žádné zprávy o zařízeních pro chudé, pro sirotky, pro smyslově či 

jinak hendikepované (Matoušek, 1995). Dále zmiňuje, že lidé se smyslovým postižením či 

jiným hendikepem byli lidmi přijímáni stejně v antice i ve středověku. Mimo společnost byli 

pouze lidé politicky nebezpeční. „Zakládání zvláštních útulků pro hendikepované lidi a děti 

bez rodin se objevuje až s křesťanstvím“ (Matoušek, 1995, s. 26).  Dávno ústavy byly, ale 

spíše fungovaly v sociální oblasti. Pro lidi, kteří měli problémy se společenskými pravidly, 

potřebovali finanční pomoc a podobné. Vzdělávací ústavy byly zakládány později. 

 

3.1 18. - 19. století 
 

První veřejný ústav pro hluchoněmé byl založen v roce 1770 v Paříži, následovaly ústavy v 

Lipsku (1778), Vídni (1779), Římě (1784) a v r. 1786 v Praze (Hrubý, 1999). V 18. století byl 

u nás založen první ústav pro hluchoněmé a to v Praze. Až v 19. století se postupně začaly 

budovat další ústavy a to v Brně, Litoměřicích, Českých Budějovicích, Hradci Králové, 

Ivančicích a Lipníku nad Bečvou. Mnoho informací o péči o hluchoněmé z této doby není, ale 

je možné konstatovat, že snahou bylo dostat co nejvíce neslyšících do ústavů a věnovat jim 

veškerou péči. Ne vždy se povedlo všechny do ústavu dostat. Když už dítě bylo v ústavu, 

který byl jak školou, tak internátem, snažilo se mu vedení zpříjemnit čas, který tam trávilo. 

Chodilo se na výlety, sloužily se mše a pořádaly se různé oslavy. V ústavu se učení a péči o 

hluchoněmé věnovaly řádové sestry. 

První pražský soukromý ústav pro hluchoněmé vznikl jako pátý mezi ústavy své doby a to 

7. 12. 1786 na počest návštěvy císaře Josefa II. O založení tohoto ústavu pro hluchoněmé se 

zasloužil Kašpar Heřman hrabě Künigl, který se stal i vrchním představeným ústavu. Lidé 

nejdříve k založení ústavu pro hluchoněmé neměli důvěru, proto byl ústav založený bez 

finanční podpory, takže jej hrabě Künigl spravoval a budoval spolu se spolupracovníky, kteří 
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byli úzkým správním představenstvem. Ze začátku přijali pouze 7 chovanců, kteří byli 

ubytování v jednom pokoji v domě hraběte Künigla. Ten sídlil proti tehdejší novoměstské 

radnici na Praze 2 (Historie školy, 2009, online) 

 V devatenáctém století se na našem území začaly budovat další ústavy pro 

hluchoněmé. V Čechách už fungoval od 18. století První pražský ústav pro hluchoněmé na 

Praze - Smíchově, Morava dosud žádný ústav neměla. To se ale po 46 letech změnilo a vrchní 

rada Josef Dietmann zřídil v Brně první Moravsko-slezský ústav pro hluchoněmé, jež nebyl 

církevní (Hrubý, 1999). O náklady na provoz ústavu (ubytování, stravování, vyučování) se 

starala Morava. Rodiče pouze přispívali na úhradu (Poul, 1974).  V diecézních ústavech, které 

byly soukromé, vykonávali výchovu kněží a řádové sestry. Mezi takový první diecézní ústav 

pro hluchoněmé patří ústav v Českých Budějovicích. Další ústavy byly státní. 

Souhrn: Školy v Hradci Králové a Českých Budějovicích byly diecézní, o děti se staraly 

řádové sestry, ostatní školy byly státní, děti měly bohatý mimoškolní program všude. Domů se 

jezdilo jen na svátky. 

 

3.1.1 České Budějovice 

 

„Po důkladném a všestranném zkoumání a schválení plánu stavebního započato dne 22. 

července se stavbou, kterou stavitel p. Tomáš Švarc ke spokojenosti provedl. Zároveň 

přistavena byla též prádelna, pekárna a lázeň pro děti.“, tento zápis Jana Váchy ze školní 

roku 1872/83 najdeme v Pamětní knize diecézního ústavu pro hluchoněmé od roku 1871. 

Stavba diecézního ústavu byla dokončena roku 1871. Vedení ústavu a pedagogický sbor 

tvořili kněží a řádové sestry (viz níže). 

Jakmile byl ústav vybudován, vybaven pro pobyt dětí a jejich pedagogů, začal se 

zpracovávat plán z hlediska finančního, výchovného, hospodářského aj. Bylo hlavně potřeba 

vymyslet mimoškolní aktivity pro děti v ústavu. V kronice diecézního ústavu se píše o výletě, 

který podnikli odrostlejší chovanci ve školním roce 1897/98: „Den 30. června byl pro 

chovance naše zvláště radostný, na který již po dlouhý čas velice se těšili. V týž den podnikli 

totiž dospělejší hluchoněmí počtu 50 hoši a dívky v průvodu ředitele a čtyř ctihodných sester 

učitelek celodenní výlet na Hlubokou.“ Jak lze ze zápisu poznat, tehdy se výukou a výchovou 

zabývaly ctihodné sestry jeptišky a na výlety chodil i sám ředitel ústavu. 

V pamětní knize diecézního ústavu se často píše o bohoslužbách, různých církevních 

oslavách, které se sloužily v ústavní kapli. Při návštěvě Jejího Veličenstva panovníka a jeho 

choti se zúčastňovali všichni chovanci a bez výjimek i všechen pedagogický sbor těchto 
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Božích oslav. Pak se všichni odebrali v dopoledních hodinách do katedrálního chrámu Páně a 

odsloužila se další slavná služba Boží. „V poledne a večer pak vyčastováni byli všickni 

hluchoněmí pivem, masem a kávou, tak že tento den jim dlouho utkví u vděčné paměti 

v radostný den sváteční“, je popsán konec takového významného dne z roku 1878. 

Překvapující je nabídka piva v občerstvení. Můžeme si domyslet, že alkohol byl připraven pro 

dospělé, ale i tak je nutné brát na vědomí, že se jednalo o školské zařízení, kde byl brát důraz 

na výchovu dětí, tudíž alkohol by tam neměl co dělat. O 2 roky později proběhl 19. května 

odpolední výlet do lesa „Boru“, zúčastnili se jej všichni chovanci v doprovodu svých učitelek. 

Pan Pašek, jenž byl členem ředitelstva a hospodářský dozorce v onom ústavu hluchoněmých, 

přichystal výletníkům občerstvení, které se skládalo z chleba, másla a piva. Zde už vidíme, že 

v této době bylo chovancům nabízeno pivo i přesto, že nebyl žádný významný den. Nevíme, 

zda pivo bylo alkoholické nebo naopak nealkoholické, jaké mělo pivo složení. 

 

3.1.2 Hradec Králové 

 

Diecézní ústav pro hluchoněmé v Hradci Králové byl založen roku 1881 biskupem dr. 

Josefem Janem Haisem při příležitosti zasnoubení prince Rudolfa Habsburského s belgickou 

princeznou Štěpánkou (Hrubý, 1999).  Zpočátku bylo do ústavu přijato jen 15 chovanců a to 7 

chlapců a 8 dívek. Pedagogický sbor tvořil řád školských sester Notre Dame (tamtéž). První 

ředitelkou se stala řádová sestra Eustachie Rypotová v roce 1889, byla to první žena v takové 

funkci u nás.  Hlásilo se čím dál více dětí, bohužel jich také více bylo odmítáno, až 40 žádostí 

bylo odmítnuto, píše Hrubý ve Velkém ilustrovaném průvodci neslyšících a nedoslýchavých 

po jejich vlastním osudu (1999). Ústav měl omezenou kapacitu míst, proto nemohl přijímat 

všechny děti, které přihlásili rodiče ke vzdělání. 

 

3.1.3 Ivančice 

 

V roce 1885 provedl Eduard Partische, tehdejší ředitel brněnského ústavu, soupis neslyšících 

dětí školního věku. Došel k výsledku, že na Moravě bylo 500 neslyšících dětí bez vzdělání a 

ve Slezsku 100. Situace nabrala rychlý spád, Zemský sněm moravský roku 1889 rozhodl 

vybudovat dvě internátní školy pro neslyšící. Byl to ústav pro hluchoněmé v Ivančicích a 

zároveň i v Lipníku nad Bečvou, popisuje historii založení Poul (1974). Po dostavění budov a 

k následnému zahájení vyučování v tomtéž roce bylo přijato do ústavu celkem 61 chovanců 
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(Hrubý, 1999). Neslyšících dětí na Moravě bez školního vzdělání bylo hodně. Otázkou je, 

proč se o to nezajímala země? Je přece nutné, aby i postižené děti měly vzdělání a to nejen 

v Čechách. Můžeme poděkovat Eduardu Partischovi za tehdejší sčítání. Kdo ví, kdy by 

vznikly moravské školy pro neslyšící, pokud by vůbec vznikly.  

 

3.1.4 Lipník nad Bečvou 

 

Moravský zemský ústav pro hluchoněmé byl postaven ve stejném roce jako ústav 

v Ivančicích, dokonce podle stejného stavebního plánu. Na začátku školního roku 1894 bylo 

přijato 24 chovanců. Na konci 19. století už bylo v ústavu 100 dětí (Hrubý, 1999). 

 

 

3.2 1. polovina 20. století 
 

 „Internát poskytuje žákům školy plného zaopatření, výchovné i léčebné péče. Školu a internát 

spravuje ředitel ústavu, hospodářskou správu vede zvláštní úředník, při škole jsou ustanoveni 

učitelé a katecheta, kteří mají podle dosavadních předpisů zvláštní zkoušku učitelské 

způsobilosti pro vyučování dětí s vadami sluchu a řeči; péči o žáky v internátě obstarávají 

zvláštní síly, vychovatelé, technický provoz v ústavě obstarává další personál.“, dočteme se o 

fungování personálu v Zemských ústavech pro hluchoněmé v zemi Moravskoslezské (1948, s. 

6).  Souček (1934) píše, že od začátků zakládání ústavů až do roku 1915 se nerozvíjela péče o 

hluchoněmé. Jednotlivé ústavy se věnovaly především vzdělávání hluchoněmých ve škole, 

zatímco sociální péče byla zanedbávána. Dobrou zprávou je, že se po roce 1915 začaly ústavy 

více věnovat dětem a jejich potřebám, nejenom výuce. Jan Sedláček v Revue pro vzdělávání a 

výchovu hluchoněmých (1924, s. 2) vysvětluje, proč se Souček zmiňuje o zanedbávání 

sociální stránky dětí v internátu: „Víme ze zkušenosti, že řízení takového internátu jest zrovna 

tak namáhavé a dá tolik starostí jako vyučování a řízení školy, a přesto dochází v internátě 

občas k různým příhodám. Hlavní příčina toho zla záleží v tom, že v internátě část výchovy a 

dohledu svěřena jest dozorčímu personálu, který z velké části na svůj úkol nestačí. Jiná 

příčina záleží v tom, že učitelé sami často neví, jak počínati si s dětmi v internátě, že 

nedovedou život v internátě přizpůsobiti životu rodinnému a nedovedou setříti z výchovy 

v internátě ráz kasárnický“ Z toho můžeme usoudit, že dozorčí, jak se tehdy vychovatelům 

říkalo, neměli dostatek zkušeností se skloubením internátu s rodinnou atmosférou. Bylo tedy 
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nejjednodušší nastolit řád a zařídit, aby děti poslouchaly, tím se zajistil pořádek a poslušnost. 

Pak je jasné, že potřeby dítěte na internátě nebyly naplněny. 

Výmola (1925) popisuje bydlení neslyšících žáků. Do 4. třídy zůstávaly děti na 

internátě, pak, pokud se dokázaly domluvit se slyšící společností, byly ubytovány 

v soukromých bytech. Byly nazývány externisty. 

V celém Československu, jak popisuje Souček (1934) v knize Hluchoněmé a 

nedoslýchavé děti, bylo 17 ústavů a škol pro hluchoněmé a 5 škol pokračovacích. Celkový 

počet všech žáků v těchto školách byl 2 052. O jaký rok se jedná už Souček nepíše.  Za rozvoj 

školní a mimoškolní péče vděčíme těm, kteří byli štědří a rozhodli se vzdělání o hluchoněmé 

podpořit a díky patří i spolkům. O finanční stránku fungování ústavů v Čechách se staraly 

soukromé spolky, kdežto moravské ústavy byly záležitostí Země (tamtéž). Ale následně si 

Souček (1934, s. 19) protiřečí výrokem, že „pro Spolek bylo vzdělání hluchoněmých veřejnou 

věcí. Návrhem bylo dát Výmolův ústav do správy a majetku země České, takže v budoucnosti 

by nebyly problémy.  Čechy návrhu vyhověla, ostatní ústavy hluchoněmých v Čechách byly 

nadále soukromé.“ Školy bez sponzorů nemohly fungovat. O české ústavy se staraly 

soukromé spolky, zatímco o moravské se stala Země. Ale soukromé spolky chtěly, aby jediný 

ústav v Praze – Radlicích byl státní. Čechy neměly námitku, Výmolův ústav se stal státním, 

ostatní české ústavy zůstaly soukromé. 

Toto období bylo velmi složité. Ústavy pro hluchoněmé zastihla I. a II. světová válka, 

zabírala je armáda, byly přestavovány na vojenské nemocnice. Po skončení válek zůstaly 

ústavy většinou poničeny, vedení školy vynaložilo dost finančních prostředků na následné 

opravy. V poválečné krizi chyběly potraviny a topivo. V zimě byly delší prázdniny kvůli 

 nedostatku různých nezbytných věcí. Dle Šťastné (2007) v období před 2. světovou válkou 

měly děti výuku permanentně celý týden včetně sobot i nedělí, z čehož vyplývá, že na 

návštěvy k rodičům jezdily pouze na svátky, jako jsou Vánoce či Velikonoce a na letní 

prázdniny. Pokud dítě onemocnělo, muselo zůstat na „marodce“ a domů nejelo. Rodiče při 

návštěvě dětí mohli přímo na internát pouze 1x měsíčně. V případě častějších návštěv museli 

být rodiče s dítětem mimo internát. 

Souhrn: V Čechách a na Moravě působily 3 školy diecézní, 1 škola soukromá, 3 školy 

státní. Internát byl součástí budov, výjimkou jsou Ivančice, kde děti měly internát a zároveň 

některé bydlely v soukromých bytech a Radlice, kde některé děti docházely do školy a některé 

byly na internátě. Děti byly děleny na skupiny, vychovatelé jim nabízeli velký výběr kroužků 

a dalších mimoškolních aktivit. Na některých internátech péči o děti měly na starost řádové 

sestry. Domů se jezdilo na svátky a prázdniny. 
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3.2.1 Brno 

 

Brněnská škola se v období I. světové války potýkala s finančními problémy, takže byla 

v roce 1919 zrušena a budova využívána pro státní účely, zmiňuje se o této těžké době 

brněnského ústavu Hrubý (1999). Dodává, že se v Brně začali znovu vzdělávat hluchoněmí až 

od roku 1926. Pozitivem je, že se ústav nezrušil úplně, ale byl později znovu obnoven. 

 

3.2.2 České Budějovice 

 

„Školní povinnost pro hluchoněmé děti v ČB není dosud zákonem nařízena. Platí zde pouze 

povšechné zákonité ustanovení z roku 1869 o všeobecné školní povinnosti pro děti ve věku 

školou povinném“, dozvídáme se od Součka (1934, s. 5), jak v této době byla ustanovena 

školní docházka pro hluchoněmé. V kronice diecézního ústavu pro hluchoněmé, datované od 

roku 1871, je popisována veškerá činnost a organizace v ústavu. Větší chovanky se mimo jiné 

učily pracím v kuchyni, chlapci získávali dovednosti na zahradě či v dílnách. 

 

 

Obrázek 1Chovanky při vaření (Soukromý archiv školy pro sluchově postižené, České 
Budějovice)  

 

 Ve školním roce 1901/1902 jeli v polovině června chovanci ústavu na výlet za České 

Budějovice. Pan Jiřík vypůjčil 2 omnibusy pro slabší děti, aby se mohly také zúčastnit výletu. 

Výlet trval celý den. Školní rok byl ukončován klasicky koncem června velkou hostinou, děti 
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odjely domů na prázdniny. Je tedy podstatné, že už nezůstávaly v ústavu. Ale roku 1916/17 

byly velké prázdniny předčasně ukončeny a to z nedostatku potravin. Po vypuknutí 1. světové 

války ústav strádal ohledně jídla a topiva. Také vánoční nadílku nebylo možné uskutečnit. Po 

skončení války byl nedostatek uhlí, děti jely domů dříve. Ten kdo domů nemohl, oslavil 

Vánoce v ústavu. I v dalších letech bylo možné v ústavu přes svátky zůstat. V roce 1922/23 už 

se problémy se nedostatkem jídla zlepšily, ale i tak byl začátek školního roku posunut 

z finančních důvodů. 

V kronice se také píše o darech, které ústav dostával od jiných lidí ve městě, například 

ústavu bylo věnováno 15 kg těstovin, uzeniny, cukrovinky na ozdobu vánočního stromku, 

tužky a pastelky (není sděleno kolik kusů), pomeranče, 550 ks jitrnic, černá polévka, 10 kýt 

uzeného masa, 30 kg sádla. Paní Švarzenbergová věnovala 3 dívčí obleky, 3 dívčí košile, 3 

chlapecké košile, látku na 3 chlapecké obleky a 6 párů punčoch. A přispěl i prezident 

republiky částkou 3 550 Kč. Z toho je možné usoudit, že byl rok 1925/26 úspěšný. Lidem 

ústav pro hluchoněmé a jeho fungování nebylo lhostejné, snažili se pomáhat, je až 

překvapivé, kolik lidí se podělilo o jídlo či materiální věci s ústavem. O 6 let později, v roce 

1932 se koupilo 10 židlí a pultíků do tříd, 6 kamen bylo předěláno, dvoje kachlová a troje 

železná kamna dokoupena. Vymalovalo se 5 místností, koupily se železné postele a upravily 

se staré dřevěné postele a seřadily se v ložnicích vedle sebe, také dveře a ostatní věci byly 

opraveny, dodaly se kamna pro větší zásobení tepla. 

Ve školním roce 1940/1941 někteří chovanci zůstali přes letní prázdniny v ústavu, 

takže chodili do kina na různé filmy, například dne 15. srpna shlédli film „Lucerna“ a 19. 

srpna film „Tulák“. Pak se ve školním roce chodilo do kina 1x či 2x měsíčně. Není v kronice 

od roku 1940 sděleno, zda se filmy, pokud byly mluvené, tlumočily. Je to nepravděpodobné, 

protože v kině je tma, pro tlumočení je třeba světlo, aby bylo vidět na znakujícího a jeho 

překlad. Dále žáci také chodili za příznivého počasí na výlety. „Dne 17. 6. 1941 podniknuta 

s chovanci vycházka do Těšína, na Slavín a k liščí farmě pod Hosínem.“, popisuje jeden výlet 

zápis v kronice. Větší chovanci chodili pomáhat sbírat brambory, vytrhávat krmnou řepu a 

mrkev do čtyř dvorů. Jednalo se o výpomoc, o finanční odměně není ani zmínka a také není 

uvedeno, kolik let bylo „větším“ chovancům.   

Dne 5. února 1949 nastoupil do ústavu nový ředitel Josef Nový, který působil jako 

odborný učitel hluchoněmých v Plzni. S nástupem nového ředitele přišly i úpravy internátu, 

kdy dle „komisionel. šetření ZNV v Praze bylo nařízeno upraviti starou, zanedbanou ústavní 

budovu a provésti nezbytná zdravotní: úprava umýváren před ložnicemi dětí, zřízení řádné 

koupelny se sprchami v budově a úpravy klozetů. S přípravnými práce započato počátkem 



28 
 

roku.“ Po skončení úprav vyhovoval internát po zdravotní i hygienické stránce podmínkám 

dané doby. 

Pro fungování mimo vyučování byl vytvořen pracovní plán, který určoval výchovu a 

zaměstnání chovanců v internátě. Děti byly rozděleny do 4 skupin. Plán práce byl vypracován 

na týdny. V ústavu bylo zaměstnáno 9 učitelů včetně ředitele, 6 vychovatelů – 4 vedoucí a 2 

pomocní, 1 ošetřovatelka a 1 účetní. 

 

3.2.3 Hradec Králové 

 

„Do Královéhradeckého ústavu pro hluchoněmé přijímají se zdravé hluchoněmé děti ve věku 

od 8 do 12 let. Žádné hluchoněmé dítě nemůže do ústavu býti přijato, pokud od ředitele ústavu 

a ordinujícího lékaře nebylo prohlédnuto a ku vzdělání za způsobilé uznáno. Děti zbabělé 

nebo mimo hluchoněmost jinými neduhy stížené, nepřijímají se do ústavu. Za ošetřování a 

vyučování hluchoněmého dítěte platí se ročně 300 K. Jsou- li rodiče zcela chudí, může se 

poplatek roční zmírniti, pokud prostředky ústavu dovolí, až na 50 K. Každý chovanec do 

ústavu vstupující musí přinést s sebou dvojí oblek, dvojí obuv, čtveré prádlo a jiné menší 

potřeby kartáče, hřeben aj..“ jsou popsány podmínky ve výroční zprávě diecézního ústavu 

pro hluchoněmé (1903). Jak zde vidíme, bylo potřeba, aby přijetí dítěte do ústavu schválilo 

vedení školy a lékař. Také se přihlíželo k finanční situaci rodičů. I sociálně slabším rodičům 

se ústav snažil zajistit vzdělání jejich dítěte. Popis  aktivit je možné dohledat ve výročních 

zprávách, např. ve výroční zprávě za rok 1901 – 1903 se píše, že koncem října se sloužilo 

requiem v domácí kapli za zesnulého zakladatele tohoto ústavu, „biskupa Dra Josefa Jana 

Haise“. O necelý měsíc později se slavila mše v den svátku „Jejího Veličenstva a zesnulé 

císařovny a královny Alžběty“. V diecézním ústavu se sloužily mše velmi často. V prosinci se 

slavily Vánoce, komitét dam byl štědrý a daroval dětem šatstvo a prádlo. Je pěkné, že se lidé 

o ústav a děti zajímali, snažili se jim pomoci, byť jen materiálně. Například paní Vacková 

ústavu odkázala 200 K, aby se nakoupily šaty pro chovance. Začátkem února měla pohřeb, 

celý ústav jí přišel projevit úctu na poslední cestě, popisuje výroční zpráva vztah mezi 

ústavem a veřejností.   
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3.2.4 Ivančice 

 

„V posledních letech před první světovou válkou bydlelo až deset starších dětí v rodinách 

ivančických občanů (mimo internát). Smyslem tohoto opatření byla snaha podpořit integrační 

proces neslyšícího dítěte“ (Poul, 1974, s. 14). Z této informace lze usoudit, že se ivančický 

ústav snažil, aby se děti naučily jinému životu než ústavnímu. Aby se naučily, jak 

funguje skutečná rodina. A také tím byly vedeny k samostatnosti. 

„V ivančické škole rovněž v období mezi válkami bylo ve škole stále kolem stovky dětí. 

Zlom nastal v období obou válek. V letech 1914 až 1919 byla v ústavě vojenská léčebna. 

V druhé světové válce byl prostor pro žáky neustále zmenšován, až byl celý ústav zabrán 

(1943) nacistickými okupanty. Vyučováním se mohlo začít teprve počátkem roku 1946.“, 

popisuje Poul (1974, s. 10) začátek vypuknutí I. světové války, která se dotkla fungování 

školy. Nikde se nepodařilo dohledat, kde byly děti v průběhu zabrání školy armádou. Je 

nepravděpodobné, že by 5 let byly doma a pak se tato situace opakovala při vypuknutí II. 

světové války. Během II. světové války se v ústavu vystřídalo postupně několik vojsk a to 

československé, německé, maďarské, sovětské a jako poslední opět československé (Hrubý, 

1999). 

 

3.2.5 Plzeň 

 

Ústav pro hluchoněmé v Plzni měl v roce 1913 sídlo v Ústavu školských sester 

Notredamských, které „hluchoněmé“ vyučovaly a věnovaly jim mimoškolní péči. Kolik dětí 

bylo při zprovoznění ústavu přijato Hrubý (1999) neuvádí. V roce 1915 měl ústav 7 dětí, na 

které školská rada přispívala 10 Kč měsíčně. Ústav se několikrát stěhoval, až o 60 let později 

se mu podařilo najít vhodné prostory v Plzni-Doubravce. Hrubý zmiňuje průběh založení, 

nikoli péči o děti. Bohužel více informací není k dispozici. 

 

3.2.6 Praha - Smíchov 

 

O smíchovském internátu a péči v něm se nepodařilo najit mnoho informací. K dispozici byla 

pouze výroční zpráva pro rok 1912/1913. Z ní se dozvíme pouze to, že se pedagogové snažili 

zpříjemnit dětem chvíle na internátě. Dokládá to zápis v této zprávě (s. 18 –19), zmiňující 

návštěvu kina: „(…) obrátilo se Vrchní ředitelství pražského ústavu pro hluchoněmé na 
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ředitelství král. německého divadla s prosbou, by chovancům poskytnuto bylo volné vstupné 

k těmto představením. Ředitelství král. německého divadla vyhovělo velkodušně této prosbě a 

poskytovalo nejen chovancům, ale i učitelům je doprovázejícím měsíčně jednou volné lístky ku 

kinem. představením.“ Na téže straně je uveden i cirkus Charles, který ústavu věnoval volné 

vstupné na jejich představení. I v dalším roce (1914) chodili chovanci jednou měsíčně 

s učiteli do kina. Dále měli možnost 2x týdně s dozorem chodit na procházky Prahou a každý 

den po obědě a po odpoledním vyučování si hráli za příznivého počasí na hřišti. Po skončení 

výuky se chlapci věnovali domácím pracím, péči o zahradu jako je svážení sena a česání 

ovoce anebo úpravě hřiště. Dívky měly na starost lehčí práce v kuchyni a jídelně. Nedá se 

tedy říci, že by se děti trápily na internátě, spíše naopak. Sice byly odloučeny od rodičů, ale 

škola se jim snažila poskytnout příjemné zážitky a vzpomínky. 

 

3.2.7 Praha – Radlice 

 

Zemský spolek pro péči o hluchoněmé se zasloužil o založení Prvního českého ústavu pro 

hluchoněmé v Praze, který byl soukromý. Ústav se několikrát stěhoval, až se v roce 1925 

začala stavět škola v Praze-Radlicích, roku 1926 byla stavba dokončena a tentýž rok se začalo 

vyučovat (Hrubý, 1999). 

Internát je sociálním zařízením, které neslyšícím dětem umožňuje navštěvovat školu, 

která je pro sluchově postižené. Na internátě, pokud je vzorně zařízený, vedený, dětem 

ubytování umožňující, potřebné ošetřování jak tělesné tak zdravotní je poskytnuto, se dítěti 

musí líbit (Bednařík, 1940). „Internát nahrazuje dětem hluchoněmým domov. Jeho vedení 

v duchu rodinném, přátelském působí mnohou starostlivost a práci.“ (Bednařík, 1940, s. 107). 

Ve školním roce 1918-19 byl zastaven příjem chovanců do internátního ústavu 

z důvodu jeho přeplnění. Výjimečně byla přijata 1 dívka, Anna Poláková, protože se uvolnilo 

místo po chlapci, který si našel soukromý byt. Celkem v tomto školním roce bylo na internátě 

33 chovanců. Počátkem školního roku 1919-20 bylo v ústavu celkem 37 žáků.  Jak je 

podrobně rozepsal Kolář (1936) ve své práci, z  37 chovanců bylo 20 chlapců a 17 dívek. Na 

internátě však bydlelo pouze 26 žáků a to 12 hochů a 14 děvčat. Zbytek chovanců do ústavu 

docházel, ubytovaní byli v Pozorovně České zemské komise (8 žáků) nebo v soukromých 

bytech (3 žáci) (Kolář, 1936). Povinnou výbavou při nástupu do ústavu vyjmenovává 

Bednařík (1940, str. 90): „2 dobré šaty, 1 zimní kabát, 1 klobouk nebo čepice, 2 páry dobrých 

botků, 1 cvičky, 3 košile, 3 spodní kalhoty, 1 trenýrky na cvičení, 3 noční košile (pyjama), 4 

páry punčoch, 6 kapesníků, 3 ručníky, 1 šál na krk, rukavice, 1 gumové podvazky, 1 hřeben, 1 
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kartáček na zuby, 1 kartáč na šaty, 1 kartáč na obuv, 1 polštář a příp. i peřina na přikrytí, 

kromě toho hoši jedny šle – dívky 4 zástěry. Děti, které vstupují do přípravné nebo do první 

třídy: fotografie rodičů, případně sourozenců, pohlednice z domova, oblíbené hračky.“ Dále 

Bednařík na stejné straně dodává, že rodiče mají povinnost doplňovat výbavu dětí, která se už 

opotřebovala. Také se v ústavu prováděly opravy prádla, obuvi a dalších věcí za přiměřený 

poplatek. 

„V internátu jsou: ordinační místnost pro lékaře, ústavní nemocnice s příslušenstvím; 

účelně zařízené ložnice s umývárnami; místnosti pro denní pobyt chovanců, místnosti pro 

dozorčí a služební personál; kuchyně, jídelna, umývárna nádobí; koupelny, prádelna, sušírna, 

žehlírna; skladiště potravin, paliva, šatů a prádla; byt ředitelův, účetního úředníka, 

domovníka a příp. i jiných zaměstnanců ústavu; v některých ústavech je zavedeno ústřední 

topení, do umýváren studená i teplá voda, příp. i jiná účelná a hospodárná 

zařízení.“(Bednařík, 1940, s. 106-107). Denní program dětí byl hodně bohatý. Vstávalo se 

v půl sedmé, po ranní hygieně se uklízelo v ložnicích, v půl osmé byla snídaně a po snídani 

byla ranní čtvrthodinka, kdy se někteří připravovali na vyučování nebo byli na hřišti, zahradě 

či procházce nebo ve zdržovně
10

. Od půl deváté začala výuka podle daného rozvrhu. Od 10.05 

do 10.20 měly děti přesnídávku a po ní se opět vrátily do tříd. Oběd byl podáván od 12 hodin 

a „po obědě se děti volně baví ve zdržových nebo na hřišti. Ve středu a v sobotu odpoledne 

vyučování není. Děti se zaměstnávají prací nebo hrou. Za příznivého počasí jdou děti na delší 

procházku, některé děti jsou zaměstnávány v zahradě (podle rozvrhu hodin).“ (Bednařík, 

1940, s. 108). Pokud byla odpoledne ještě výuka, tak začínala v 13.15 hodin a trvala do 15.40 

hod, kdy se podávala odpolední svačina. Od 16 hod se děti bavily podle možností na hřišti, na 

dvoře, ve zdržovně nebo šly na vycházku. „Od 17.30 do 18.30 hodin je opakovací hodina. 

Dozírá inspekční učitel. Malé děti jsou pod dozorem jednoho opatrovníka ve zdržovně 

hochů.“(Bednařík, 1940, s. 108). Chvíli po půl sedmé byla večeře a po ní šly malé děti do 

ložnic, větší děti měly zábavu do 20 – 20.30 hodin, kdy si pak čistily obuv a prádlo, pokud je 

nevyčistily dříve a myly si nohy. Po večerní „toiletě“ šly spát. V neděli a ve svátky byl režim 

odlišný. Bednařík (1940) píše, že v tyto dny žáci snídají v 8.45 hodin a po snídani se volně 

baví. Děti, které jsou římsko-katolického náboženství, jdou do kostela na mši. Pak jdou děti 

na procházku nebo se baví v „ústavních místnostech“. Po obědě jdou na delší procházku do 

okolí nebo do města. V zimě se věnují zimním radovánkám jako je sáňkování a bruslení. 

V létě se pochopitelně koupají. Každou první neděli v měsíci za dětmi mohou přijet rodiče a 

příbuzní. Stravování chovanců a dalších zaměstnanců školy má na starost vedení školy. Jídla 

                                                      
10

 společenské místnosti 
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jsou připravována „z nejlepších potravin a jsou účelně střídány. Strava dětí je jednoduchá, 

dětskému věku přiměřená, domácí, čistě a chutně připravená a je podávána včas v množství, 

aby se každý dosyta najedl.“, zmiňuje se Bednařík (1940, str. 108) o stravování ve škole. 

Vysuček, Nováková a Píšová (2000) vypracovali seminární práci, která se zaměřila na 

internát v letech 1924-2000. Dotazovaní respondenti jim popsali své vzpomínky na péči 

v internátě. Jana s Janem mluví o období 1924-1948 a shodují se s režimem dne, který popsal 

Bednařík (1940). Jejich den zahrnoval rozcvičku, hygienu, snídani, školu od 8 hodin, po 

obědě se hrály různé hry. Po odpolední svačině byly vycházky, sportovalo se, učení se do 

školy věnovali hodinu před večeří. Sobotní dopoledne bylo věnováno škole a uklízení ve 

třídě. Volné byly jen neděle, kvůli návštěvám a odpočinku. Ráno byla pravidelně mše a 

odpoledne bylo vyhraněno rodičům, příbuzným, anebo pokud dětem nikdo nepřijel, tak se 

věnovaly svým zálibám. Starší děti mohly do města samy. „Po škole se většinou hrály 

společenské hry, sportovalo, chodilo na vycházky, když bylo teplo, tak plavat, v zimě se 

sáňkovalo, bruslilo za korunové vstupné, tenkrát to pod Radlicemi šlo, ale dneska je tam 

všechno jiné. Hodně se jezdilo na výlety, dnes se jezdí na hory a na školy v přírodě. Tenkrát 

jsme to neměli. Rodiče nás v ústavě mohli navštívit jednou za měsíc, ale pokud přijeli víckrát, 

mohli jsme s nimi ven, tedy mimo ústav.“, vzpomíná Jan (In Vysuček a kol., 2000, s. 8). 

Vychovatelka měla na starost 30 dětí, střídaly se 3x za den jak u dívek, tak u chlapců. „O 

menší děti se postarali starší. Ve škole i odpoledne jsme byli pohromadě, holky a kluci, starší 

a mladší. Jen pokoje byly rozdělené po deseti až patnácti dětech. V pokoji každý měl svou 

postel, svoji poličku a přihrádku ve skříni. Mohli jsme mít své oblečení, svou hračku 

z domova. Pokud někdo neměl rodiče či byli chudí, dostal oblečení a hračku od jeptišek.“, 

vypráví Věra (In Vysuček a kol., 2000, s. 11). Jan dodává, že domů se mu vůbec nechtělo, 

doma se nudil. Byl rád mezi svými kamarády. 

 

3.2.8 Valašské Meziříčí 

 

Bylo potřeba postavit tři internátní školy, ale problémem byla velká finanční částka. Dr. 

Dvořák se nejdříve informoval a pak ve sněmovně podal roku 1888 návrh na anketu, která by 

ukázala, jak nutné je vybudování externátu pro hluchoněmé děti na Moravě. Bylo 

poukazováno na to, že externát je levnější a přirozenější. Anketa dopadla ve prospěch 

internátu. Takže po doporučení zřídilo státní zastupitelstvo tři ústavy, z toho dva ihned, 

popisuje začátky budování internátů na Moravě Stavinohová (2011). Dále se v něm píše o 

zařizování ústavu. Jakmile byla stavba ústavu ve Valašském Meziříčí dokončena, prozatímní 
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správce pan Shell sháněl vybavení do ložnic, vycházkové šatstvo, vybavení kuchyněk, 

nádobí, stolní příbory a také různé knihy pro učitelskou knihovnu.  

 „Školní rok byl zakončen až v červenci. Po vyučování se děti vykoupaly a převlékly do 

čistého prádla. Za dozoru učitelů, pěstounek a dozorců i svázaly své šaty a prádlo do balíků 

nebo je uložily do kufrů a připravily se k odjezdu. Některé kusy ústavního prádla si žáci 

odváželi domů také, pro tyto účely se pořídil zvláštní seznam takto zapůjčeného prádla“, píše 

se dále v almanachu od Stavinohové (2011, str. 12) o ukončení školy v roce 1911. Ve druhém 

školním roce fungování ústavu ředitel svolal schůzi a na ní pochválil pěstounku Mazáčovou 

za pořádek a čistotu. Zároveň pokáral jinou pěstounku, která se neřídila předpisy internátu. 

Když měla službu, chovanky se umývaly a místo aby na ně dohlížela, tak se věnovala svým 

soukromým věcem. Je možné, že pěstounky musely na děti dávat neustále pozor, nesměly 

zůstávat samy. Lze předpokládat, že žáci neměli soukromí ani při hygieně. 

I v tomto ústavu chodili žáci na bohoslužby. Docházeli do farního kostela, ale jen 

v neděli a ve svátky. Později byla v ústavu vysvěcena kaple, takže se nemuselo docházet do 

kostela a mše se sloužily přímo v kapli. Začátek roku 1914 nebyl ani  pro tento ústav dobrý. 

Po vypuknutí války se rodičům napsalo, aby si děti vzali domů a do ústavu je dovedli jen na 

zvláštní povolení. Ústav sloužil velitelství II. v. k. armádního ve Vídni a nemocným vojínům 

bylo k dispozici 130 lůžek. Tento počet se dal navýšit na 300 lůžek. Po válce byl „Život 

v internátě na začátku školního roku 1919 neradostný. Pro celkem 65 žáků zde nebyla jediná 

hračka, protože všechno bylo zničeno za války. Koupit se také nic nedalo, neboť ceny byly 

příliš vysoké, až desetinásobné proti předválečné době. Na pokrytí mikulášské a štědrovečerní 

slavnosti proto nestačily rozpočtové položky, které zůstaly ve stejné výši jako před válkou. 

Vedení ústavu se proto uchýlilo ke svépomoci. Ve vyučování ručních prací si chlapci vyráběli 

hračky sami, pokud na to stačila jejich dovednost.“ (Stavinohová, 2011, s. 23). Chlapci se 

věnovali modelování, lepenkářství, hračkářství, práci s hoblíkem, ozdobným pracím, 

obuvnictví a krejčovství. Také pomáhali na zahradě s pěstováním zeleniny a ošetřováním 

květin. Děvčata se věnovala domácím pracím jako je spravování prádla, šatů, punčoch. 

V kuchyni pomáhala s vařením a v prádelně při praní a žehlení. V létě se starala též o zahradu 

jako chlapci. Domácím naukám se nevyučovalo, ale vychovatelé se snažili, aby si chovanci 

sami denně čistili obuv, šaty, spravovali si oděv a prádlo, ustlali postele, uklidili ložnice. Dále 

dbali na to, aby byly uklizené třídy, taktéž umývárny, koupelny a obývací pokoje. Starší 

chovanec měl na starost mladšího chovance, kterému pomáhal se vším, je vysvětleno 

v almanachu z roku 1924/25.  „Krušný internátní život se snažila škola všemožně vylepšovat. 

Pro personál ústavu bylo obtížné nahradit 132 chovancům kouzlo domova a rodinného krbu. 



34 
 

Vynikajícím zpestřením se stalo ústavní kino. Jinak se děti věnovaly obvyklým a oblíbeným 

činnostem, jako bylo malování, hraní, míčové hry, kuželky, různé hry v přírodě, vycházky a 

koupání v řece Bečvě.“, popisuje Stavinohová (2011, s. 32-33), jak je domov pro děti 

důležitý. 

Začátkem prosince roku 1941 se ve škole slavil svatý Mikuláš. Děti dostaly ovoce a 

pečivo a na Vánoce odjely domů. Prázdniny trvaly až do začátku března kvůli nedostatku 

uhlí. O 3 roky později nastala jiná situace. Děti byly poslány na vánoční prázdniny domů, ale 

tentokrát se už do ústavu nevrátily. Ústav zabrala německá armáda. Když se o rok později, po 

odchodu armády z ústavu, kontroloval stav budovy, „úplně byla zdemolována místnost pro 

denní pobyt chlapců (chlapecká zdržovna). Utrpělo rovněž vnitřní zařízení, nátěry, vodovodní 

rozvody, záchody, umývadla, schodiště, stěny, okna a dveře. Zařízení bylo dílem poškozeno, 

dílem zcela zničeno. Kaple byla vyrabována, zmizely kalichy a bohoslužebná roucha byla 

poškozena a znehodnocena. Rovněž vnitřní inventář nezůstal ušetřen. Postele, noční stolky, 

skříně, povlečení, polštáře, kuchyňské nádobí, knihy, ba dokonce i dláždění kolem ústavu bylo 

poničeno.“ (Stavinohová, 2011, s. 55). Válečné období se však podepsalo hlavně na 

zdravotním stavu dětí, které trpěly podvýživou. Ředitelství školy zažádalo o zvýšení přídělu 

potravin pro 54 dětí. Později školu navštívil školní inspektor, který shledal budovu naprosto 

čistou, ale problémem byla nedostatečná ventilace v ložnicích. Se zdržovnami také nebyl 

spokojený, protože v jedné místnosti pobývalo až 70 chlapců různého věku. Doporučil 

místnost rozdělit přepážkami na menší místnosti pro zajištění soukromí dětí. A malým dětem 

se mělo pořídit více hraček (Stavinohová, 2011). Další změnou bylo oslovování dozorce 

vychovatelem. Předpokládalo se, že vychovatel bude uvědoměleji působit po výchovné 

stránce. 

 

3.3 1948 - 1991 
 

Od II. světové války až po revoluci v r. 1989 nastalo hodně změn. Děti zpočátku jezdily domů 

jen o prázdninách, ale jakmile bylo v roce 1968 zavedeno „pět pracovních dnů“ (Pracovní 

soboty, 2013, online)
11

, byla možnost jezdit domů i o víkendu. V době komunismu jezdily děti 

bohatých rodičů pravidelně. Tehdy neexistovaly žádné slevy ani průkazy ZTP, takže 

                                                      
11  V ČSR se zavedl pětidenní pracovní týden roku 1968. Do té doby se pracovalo šest dní v týdnu, od 60. 

let byla jedna sobota pracovní a jedna nepracovní. V těchto dnech se zaměstnanci i žáci věnovali zejména 

úklidu. Ve školách se také vyučovalo (Pracovní soboty, 2013, online). 
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pravidelnou cestu si mohly dovolit převážně ti bohatší (Procházková a kol., 2007). Žák mohl 

odjet domů v případě nemoci. Výchovné skupiny dětí byly méně početné a rozdělené podle 

věku. Dopisy a balíčky vychovatelé prohlédli dříve, než je předali dětem. Stravování bylo 

kvůli poválečné krizi špatné, především bylo málo potravin, vysvětluje situaci těsně po válce 

Šťastná (2007). Rokytová (1982) uvádí, že se ve školách objevovaly snahy o propojení školy 

a internátu. Hlavním cílem byla řečová výchova. Bylo potřeba, aby se školní sféra prolínala 

s internátem a dobrý vychovatel chápal, jakých principů je zapotřebí při rozvíjení řeči, čímž 

navazoval na práci učitele. Na některých školách, zejména diecézních, tvořily internátní 

personál řádové sestry, avšak po II. světové válce musely z ústavů odejít. Posledními ústavy, 

kde sestry ještě zůstávaly, byly Hradec Králové a České Budějovice. Koncem roku 1957 

musely odejít a na jejich místa byly přijaty vystudované pedagožky bez ohledu na 

náboženství. Kdo nebyl kvalifikován pro práci ve škole, měl možnost studia na vysoké škole. 

Dále se v Péči o sluchově postižené v Československé socialistické republice (1971) 

píše o vzdělávání pedagogů. Aby se mohli vzdělávat a získávat ve svém zaměstnání vyšší 

kvalifikaci, bylo v  roce 1967 zřízeno pokusné interní studium speciální pedagogiky. 

Učitelská pedagogika trvala 5 let, vychovatelská 4 roky a bylo ji možné studovat na 

pedagogické fakultě na Univerzitě Karlově v Praze, Palackého Univerzitě v Olomouci a 

Filosofické fakultě Komenského Univerzity v Bratislavě.  Byly 3 možnosti studia: 1) 

Vysokoškolské internátní studium speciální pedagogiky (defektologie) pro absolventy SŠ. V 

1. – 3. ročníku byl společný základ, který se skládal z etopedie, psychopedie, logopedie, 

tyflopedie, somatopedie. 4. - 5. ročník se věnoval vybrané specializaci. Pětileté učitelské 

studium bylo spojeno s učitelstvím pro I. stupeň ZŠ, čtyřleté studium vychovatelství bylo 

spojeno se studiem jedné z výchov (hudební, výtvarné nebo tělesné) pro II. stupeň ZŠ. 

Studium se ukončovalo státní závěrečnou zkouškou. 2) Rozšiřující dálkové studium při 

zaměstnání, pro ty, kteří měli obecnou aprobaci učitelství, studium trvalo 3 roky (1. – 2. 

ročník měly společný základ, 3. ročník byl již specializovaný). Studium se ukončovalo státní 

zkouškou. 3) Doplňkové dálkové studium při zaměstnání bylo vhodné pro učitele (zejména 

starší), kteří neměli aprobaci pro výuku ZŠ a nemohli být přijati na tříleté rozšiřující studium. 

Studium trvalo 2 roky, 1. ročník se zaměřoval na obecnou speciální pedagogiku, 2. ročník byl 

diferencovaný podle jedné ze specializací. Toto studium bylo ukončeno závěrečnou zkouškou, 

po jejímž složení byl absolvent odborně kvalifikován k vyučování na škole pro neslyšící 

mládež. 
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Školství takto nabídlo nekvalifikovaným pedagogům se dále vzdělávat a získat 

kvalifikaci, jež by zvýšila odbornou úroveň školy a výuka a výchova o děti by byla 

kvalitnější. 

V Péči o sluchově postižené v Československé socialistické republice (1971) je 

popsáno rozdělení škol poté, co vstoupil v platnost zákon o jednotě škol v roce 1948. Na 

základě zákona se staly všechny školy státní a speciální školy pro sluchově postižené byly 

rozděleny podle postižení dětí. Školy se dělily na školy pro nedoslýchavé, pro děti se zbytky 

sluchu, pro neslyšící, zvláštní pro nedoslýchavé, v neposlední řadě na školy zvláštní pro 

neslyšící (pro ty, kteří měli kombinovanou vadu) a školy pro vadně mluvící. Takže po 

rozdělení škol podle sluchových vad děti byly posílány do škol, kam je doporučil lékař. 

Někdy to bylo pro rodiče i dítě nepříjemné, protože se stávalo, že pokud dítě mělo lehkou 

sluchovou ztrátu, bylo „přiděleno“ do školy, která byla vzdálená od místa bydliště. Do roku 

1948 byly „ústavy“ pro hluchoněmé pro děti prakticky neslyšící. Nedoslýchavé děti byly 

vyučovány společně se slyšícími vrstevníky, chodily do školy v místě bydliště. Na internátech 

pro hluchoněmé bylo více dětí, než by se čekalo. Po roce 1948 počet dětí v internátu vzrostl, 

už byly přijímány všechny děti se sluchovým postižením. Již nemusely být integrovány. 

Z knihy Péče o sluchově postižené v Československé socialistické republice z roku 1971 se 

dozvídáme, že všechny školy jsou internátní. Děti, které bydlely blízko, do školy docházely. I 

jim byla věnována péče, tak jako dětem ubytovaným na internátě. Mohly navštěvovat kroužky 

v internátě, zapojovat se do mimoškolního programu. Pro děti bydlící na internátě si 

každý pátek přijeli rodiče a nazpět je dovezli v neděli večer. „Bytová situace většinou 

nedovoluje rodičům přestěhovat se do místa školy. To klade na internátní školy značné nároky. 

Nejen, že musí dětem nahradit dobrou rodinu, ale navíc musí překlenout určité mentální 

opoždění, vyplývající z převážně nedostatečné odborné péče v předškolním věku. U dětí ze 

sociálně podprůměrných rodin pak musí u dítěte vypěstovat i všechny správné návyky, které 

byly zanedbány“ (Hořejší, 1982, s. 212). 

Systémové zajištění integrace žáků do běžných škol neexistovalo (Eurybase 2007/08, 

s. 255) a všechny sluchově postižené děti se vzdělávaly ve speciálních školách. (Vzdělávací 

systém v České republice, 2008, online).  

Souhrn: všechny internáty byly součástí budovy školy kromě brněnské školy, která 

nemá vlastní internát (externát), řádové sestry byly z pečování o neslyšící odvolány, domů se 

jezdilo 1x za 2 týdny. Vychovatelé připravovali bohatý mimoškolní program, začíná 

spolupráce na úrovni škola - internát. V Českých Budějovicích řádové sestry uměly znakovat. 

Komunikace na školách byla převážně orální, dětem se tak nedostával vizuálně přístupný 
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jazyk, mohlo docházet k frustraci. Pouze v Praze Radlicích komunikovaly vychovatelky 

mluveným jazykem doprovázeným znakováním. Výchovných skupin přibývalo, počet nad 10 

nebyl překvapující. 

 

3.3.1 Brno 

 

Dle Janotové (1982) byla brněnská škola pro neslyšící žáky externátní, tj. bez internátu. Vznik 

této školy prosadili v roce 1925 pracovníci ústavu v Ivančicích. „Vybavení při nástupu se 

skládá z ložního prádla, dvou obleků a čtyř souprav prádla, musí nastupující platící chovanec 

v dobrém stavu přinést s sebou nebo musí být do fondu ústavu zaplaceny podle současných 

cen.“, vyjmenovala Vališová (1982) požadované věci, které měl mít chovanec při nástupu do 

ústavu. Bohužel se více informací o historii této školy a mimoškolní péči v něm nepodařilo 

nalézt. Určitě by byly poznatky zajímavé a obohacující znalosti ohledně péče o děti se 

sluchovým postižením. 

 

3.3.2 České Budějovice 

 

V roce 1956/57 byly ve škole velké problémy s podlahou. Ty vyvrcholily tím, že chlapci 

museli spát v tělocvičně, než se na internátě podlaha opravila. (kronika, 1940) 

  Velké změny nastaly 30. září 1957, protože „odevzdal osobně kraji školní inspektor s. 

Frant. Tomeš všem 14 řádovým sestrám, dosud zde zaměstnaným, výměry odboru školství a 

kult. rady KNV ze dne 28. 9. 1957, jimiž je s nimi rozvázán pracovní poměr podle ustanovení 

§19, odst. 2, písmeny g, zákona číslo 66/1950 Sb. tříměsíční výpovědí, výpovědní lhůta počíná 

dnem 1. října 1957 a končí dnem 31. 12. 1957. Odcházející řádové sestry budou umístěny 

jako zaměstnankyně charity v jejich domovech.“  Jakmile řádové sestry odešly, začaly úpravy 

místností. Opravy začaly začátkem ledna podlahami, hlavně v klausurách sester. Opravy 

pokračovaly vymalováním šesti místností v přízemí a v klausurách. Opravy trvaly 2 dny, 

završením oprav bylo vyčištění komínů. V opravených klausurách byla chlapecká ložnice, 

také ložnice dívek, zdržovna a byt dvou vychovatelek. Z jídelny řádových sester byla udělána 

polytechnická dílna. Klausury v II. patře byly přizpůsobeny tak, aby ve 3 místnostech mohly 

bydlet nedoslýchavé děti a jednu místnost sdílely 2 vychovatelky. 

Ředitel školy v pamětní knize ústavu (1940) popisuje nový personál a vysvětluje, proč 

odešly řádové sestry Notredamské, „Poněvadž od 1. 1. 1958 jsou zde vychovatelky nové, 

nezapracované, zařízeno jejich školení, které je každou středu od 8 do 10 hodin (někdy i déle). 
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Provádí je s. ředitel. Je nutno pro budoucnost zaznamenati příčiny výměny zaměstnanců z řad 

řádových sester, jak byla výměna provedena a jaké výsledky měla. Náš ústav a ústav v Hradci 

Králové (r. č. umístěný v Hořičkách, okrese Náchod) byly v ČSR posledními školami, kde 

vyučování bylo obstaráváno převážně řádovými učitelkami a vychovatelkami. V době, kdy 

tvoříme a budujeme socialistický stát a novou školu, byla to určitá anomálie, obě strany 

věděly, že odchod řádového personálu nedá na sebe dlouho čekat.“ Ve zprávě se dočteme, že 

v ostatních ústavech už řádové sestry nebyly, jen v královéhradeckém zůstávaly. Aby 

chovance nepoznamenal velký otřes změnami, jak je možno předpokládat, protože děti byly 

na řádové sestry určitě zvyklé, ředitel ústavu s některými pedagogy v neděli odpoledne dětem 

den zpříjemňovali hrami, cvičením a čtením pohádek. 

Ne vždy bylo vše v naprostém pořádku. V kronice se objevila i jedna zpráva o úraze, 

který se stal první den v dubnu v roce 1958. Doktor Bečvář očkoval odpoledne děti. Jeden žák 

se vytratil nabrat vřelou vodu z kotle v I. poschodí. Vodu nesl do umývárny, cestou potkal 

vychovatelku, ta ale nijak nezasáhla. Bohužel chlapec uklouzl a opařil si předloktí. Týden byl 

v nemocnici, žádné následky nebyly. Pak se preventivně udělaly úpravy proti úrazům. Avšak 

o rok později se stal další úraz, mnohem závažnější s trvalým následkem. Důkazem je tento 

zápis v pamětní knize: „V neděli 15. 2. 1959, kdy měla službu s. Filousová a s. Porzatová, 

utrpěl asi ve 2 hod. odp. na zdržovně vážný úraz žák II. tř. Miroslav Jaroš. Žák IV. tř. Mir. 

Jozefák střílel v zdržovně špejle, která přiváděl do pohybu pomocí cívky a gumičky. Snad 

některé špejle opatřil na konci i špendlíkem, aby se lépe zarážely do ostění stěny. Jaroš prý 

přebíhal („skákal do rány“) tak, že Jozefák mu střelil špejli do levého oka. Nikdo nic nehlásil, 

vychovatelky bohužel také nic nepozorovaly. Až druhého dne, tj. 16. 2., zpozorovala 

vychovatelka s. Lexová, že Jaroš má oko červené. Ihned jsme jej poslali k očnímu lékaři Dr. 

Penkovi a ještě během dopoledne byl Jaroš odeslán na oční odd. KÚNZ. Ve středu 18. 2. bylo 

Jarošovi vyňato oko. KÚNZ nám nic neoznámil, takže o operaci jsme se dozvěděli až dne 9. 

3., kdy se Jaroš vrátil z nemocnice. Zavedení vyšetřování bylo prokurátorem zastaveno, neboť 

Jozefák je mladistvý.“ Je zarážející nevšímavost vychovatelek při této nebezpečné hře 

chlapců. Nastávají otázky, kde byly a proč nechaly chlapce bez dozoru. Také proč to okamžitě 

chlapec nenahlásil. Je možné, že byl s novými vychovatelkami problém v komunikaci. 

Zarážejícím faktem je, že nemocnice nic nehlásila, ani škole, která má sdělovací povinnost 

vůči rodičům dítěte. Rozdělení skupin v roce 1969 na internátě bylo podle tříd. V deseti 

výchovných skupinách byli neslyšící, popisuje kronika (1969-1995), a v dalších pěti byli 

nedoslýchaví. Kolik bylo vychovatelek, není v kronice zmíněno. 
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3.3.3 Hradec Králové 

 

V roce 1952 se ústav přestěhoval do Hořiček v okrese Náchod a byl změněn na internátní 

základní devítiletou školu. Důvodem přestěhování bylo, jak uvádí Hrubý (1999), zabrání 

budovy pro Vojenskou lékařskou akademii. Mateřská škola, která byla internátní, zůstala 

v Hradci Králové a působily v ní 4 vychovatelky. Jak je zmíněno výše, základní devítiletá 

škola začala působit v Hořičkách, kde byla 1 vedoucí vychovatelka, 7 řadových vychovatelek 

a 2 pomocné vychovatelky, jak je uvedeno v knize Hořičky (1971), vydané k 90. výročí školy. 

Také se v této publikaci píše, že se vychovatelé v Hořičkách snažili o širokou nabídku 

zájmových činností. „Kroužek taneční a pohybové výchovy je známý v širokém okolí, kroužek 

vaření je pro žáky z vyšších tříd, rodinné výchovy a šití pro dívky. Dále děti pracují 

v zájmovém kroužku zdravotnickém, turistickém, polytechnickém a hry v šachy“, jsou některé 

kroužky popsány ve výroční publikaci (1971, s. 8). 

 

3.3.4 Ivančice 

 

Kouřil (1982), který byl v ivančické škole ředitelem od roku 1960, nastiňuje, ve kterých 

dnech probíhala výuka. Píše, že vyučování bylo pětidenní a měnilo se dle sudého a lichého 

týdne. V lichém týdnu se učilo od pondělí do pátku a v sudém od úterý do soboty. Děti 

odjížděly domů po vyučování a podle přání rodičů vychovatelé doprovázeli děti do Brna 

autobusem nebo vlakem. Vychovatelé na děti čekali i v pondělí večer, aby je mohli dovézt 

v pořádku opět do školy. Třídenní volno bylo výhodně, protože děti mohly být více doma 

s rodiči. Kouřil (1982) věděl, že je potřeba co nejvíce kontaktu dětí s rodiči, jinak by mohlo 

dojít k citové deprivaci. Upozorňuje na to v souvislosti se zavedením volných sobot, kdy 

mohli rodiče dítě navštívit, a u dětí to mělo pozitivní ohlas. Podle Kouřila (1982) je ústav 

důležitý jako celek. Jak organizačně, tak výchovně. Protože pokud bude spolupracovat škola 

s internátem, bude méně starostí s organizační složkou, s řízením ústavu. Když se Kouřil stal 

ředitelem, po organizační stránce bylo hodně práce. Jak píše:  „V době, kdy jsem přebíral 

funkci ředitele, byl kolektiv vychovatelů neúplný. Ti, kteří přicházeli, neměli někdy ani 

středoškolské vzdělání. Starší soudruzi a soudružky měli možnost navštěvovat dvouletý kurs. 

Ostatní se postupně přihlašovali do dálkového studia na gymnáziu a pak na pedagogickou 

školu. Současně bylo potřeba naučit vychovatele, jak plánovat činnost, jak psát přípravy. Jak 

hodnotit děti. Volil jsem tento postup: Požadoval jsem po vychovatelích, aby místo přípravy 

zapsali po skončení zaměstnání, co dělali, co bylo zajímavého, jak se projevovali žáci. Tento 
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postup naučil vychovatele pozorovat a analyzovat různé činnosti. V další fázi byl dán 

nesnadný úkol upustit v internátním životě od užívání znakové řeči a užívat řeč orální.“ 

(1982, s. 268). Vychovatelé museli sestavovat celoroční a týdenní plány pro výchovné práce 

podle přidělených skupin dětí, zmiňuje se o náplni práce opět Kouřil (1982). Je dobré, že se 

vychovatelé dále vzdělávali a doplňovali si vzdělání, což bylo potřeba, hlavně protože jde o 

práci ve školství a o výchovu dětí, která ovlivňuje jejich budoucnost. Zanalyzování činností 

dětí je též dobrý nápad, vychovatelé se mohli zaměřit na věci, které děti bavily, vypozorovat 

kdy mají jaké problémy. Jediné negativum je odstranění znakového jazyka a nastolení orální 

metody. Dětem to dělalo určitě problémy, najednou od používání znakového jazyka přejít na 

mluvení, odezírání a jiné způsoby demutizace. 

 

3.3.5 Praha – Radlice 

 

Dalším obdobím, které Vysuček s kolegy (2000) popsal, bylo 1948-1970, rozhovor poskytla 

Marie a Josef. Marie vypráví, že vychovatelé je po sprchování kontrolovali a v případě 

nedostatečné hygieny posílali zpět. Josef dodává, že na internátě žádná kultura nebyla a ani za 

rodiči nemohli jezdit. „Na pokoji nás bylo hodně, jedna postel vedle druhé. Když jsem spal, 

tak mě ostatní provokovali, lechtali na nohách. Vzduch jsme taky měli špatný, hodně dětí se 

nekoupalo, smrděly jim nohy, z podpaží. Taky vychovatelé nás hrozným způsobem budili. 

Strhali z nás peřiny, vždy jsme z toho byli v šoku. Když se nám nechtělo vstávat, tak nás i 

bili!“, dodává Josef špatné zkušenosti s péčí vychovatelů. O období 1970-1989 píše Vysuček 

(2000) díky Luciiným vzpomínkám. V tomto období bylo celkem deset vychovatelů a každý 

měl na starost jednu skupinu. Noční službu měl jeden vychovatel u děvčat a jeden u chlapců. 

Vychovatelé neměli zájem o výchovu dětí, o žádný program se nestarali. Žáci chodili pouze 

do kina na „Včelku Máju“ a jiné pohádky, které byly bez titulků. Od 5. třídy chodili žáci sami 

do lesa, který byl poblíž. Pro Martina, který studoval v radlické škole, je nejlepší mít na 

blízku rodiče než být v internátě. Dále dodává, že vychovatelé používají pro komunikaci 

mluvený jazyk doprovázený znakovým jazykem (Vysuček a kol., 2000). 

 

3.3.6 Valašské Meziříčí 

 

Pro mimoškolní činnosti bylo v roce 1953 zřízeno 5 zájmových kroužků: kroužek mladých 

mičurinců, kroužek mičurinsko-pěstitelský, kroužek fotografování, kroužek letecko- 

modelářský a 2 kroužky zdravotnické. Později se přidal kroužek pěstitelský po zrušení 
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kroužku zdravotnického. V tomto kroužku měly děti vlastní políčka, kde pěstovaly zeleninu, 

ovoce či květiny. „Činnost vychovatelů byla zaměřena na práci pedagogickou. Všichni 

vychovatelé se seznámili s celoročním plánem domova, na jehož základě si zpracovávali plány 

práce v družinách a své denní přípravy. Zásadní výchovné zásady byly řešeny v pravidelných 

měsíčních poradách vychovatelů. Na těchto poradách byli vychovatelé seznamováni se 

základy naší i sovětské pedagogiky a psychologie a byly jim ukládány studijní úkoly. Kromě 

toho pravidelně hospitovali při vyučování a konali besedy s třídními učiteli žáků svých družin. 

Dobrá spolupráce domova a školy, neustálé doplňování odborných znalostí se nakonec 

projevilo i v úspěšné práci. Důsledným dodržováním režimu domova byly u všech žáků 

vypěstovány základní pracovní a hygienické návyky, výrazně byla upevněna kázeň žáků a byly 

položeny základy pro uvědomělou kázeň. V rámci režimu domova bylo žákům od V. tříd 

udělováno organisované volno každou neděli odpoledne a každou druhou neděli i odpoledne. 

Těmto žákům bylo dovolováno každou první neděli v měsíci návštěva u rodičů. Rodičům 

naproti tomu byla umožněna návštěva v domově 2x v měsíci a to podle vypracovaného 

plánu.“, píše se v dobové kronice valašskomeziříčské školy pro sluchově postižené o práci 

vychovatelů a jejich náplni ve výchově dětí na internátě v období socialismu. I zde je kladen 

důraz na spolupráci školy s internátem. V kronice se více nastiňuje trávení volných nedělí, 

všem toto zavedení vyhovovalo. Od 6. třídy mohli žáci odjíždět sami bez doprovodu domů 

k rodičům. Pokud byla volná neděle, žáci odjížděli už v sobotu odpoledne a v neděli se včas 

vrátili. V jinou neděli si vytvořili program, buď podle sebe, nebo si se slyšícími domluvili 

sportovní setkání. Na tuto dobu vzpomíná bývalá žákyně: „Jako malí jsme domů jezdili jen o 

prázdninách, jak jsme byli větší a mohli cestovat sami tak 1x za 14 dní. Ve škole byly nejlepší 

dny v přírodě na Hrachovci a odpolední kroužky. Na internátě jsme se učili pořádku – uklízet 

v šatních skříních na chodbě u klubovny, čistit boty v komoře, zametat chodbu a schodiště, 

v ložnicích jsme večer schovávali koberec a ráno po zametení jsme jej opět pokládali, 1x za 

měsíc jsme měnili povlečení a poté umývali a leštili leskem podlahy, v sobotu se počítalo 

špinavé prádlo a v pondělí se odnášelo do prádelny. Na zahradě a chodnících jsme trhali 

trávu, upravovali záhony. Větší děti pomáhaly malým s mytím, oblékáním a převlečením 

postelí.“ (Stavinohová, 2011, s. 136). 

V roce 1954 se opět rekonstruoval internát. Přibylo více dětí, bylo potřeba rozšířit 

prostory a provést i další úpravy. Byly rozšířeny 2 ložnice chlapců. Pokračovalo se v úpravách 

všech umýváren, chodby u ložnic a další chodby byly vymalovány, noční stolky a postele 

znovu natřeny. Vzhled internátu byl lepší, zatímco oblast výchovná se zhoršila. V internátě, 

který spolupracoval se školou, se zaměřovala výchova na zájmové kroužky, vycházky a 
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návštěvy kulturních akcí, protože cílem bylo „naučit naše hluchoněmé děti mluvit, mluvené 

řeči rozumět, vštípit jim dobré pracovní, společenské návyky a připravit je pro život tak, aby 

se mohli úspěšně podílet na budovatelském díle našeho lidu.“, píše se v kronice. Výchova 

k pracovitosti se osvědčila, jak dokazují výše zmíněné vzpomínky bývalé žákyně. Cíl naučit 

žáky mluvit a odezírat je z pohledu školy pochopitelný. Společnost bez sluchového postižení 

znakovému jazyku nerozumí, nejjednodušší je mluvený jazyk. Ale je mnoho jiných možností, 

jak se dorozumět se slyšící společností. Děti by se ve škole měly věnovat výuce učiva, na 

internátě relaxaci, koníčkům a užívat si volna. Je tedy nešťastné, že je řečová výchova hlavní 

náplní školy. Pedagogové měli možnost se dále vzdělávat, toho využily dvě vychovatelky, 

které se přihlásily k dálkovému studiu na pedagogické škole v Holešově, protože neměly 

aprobaci, která byla požadována ve školství. Poprvé se na místa vychovatelek začaly přijímat 

absolventky pedagogické školy, které měly aprobaci pro první stupeň. Vychovatelkami byly 

nerady ze dvou důvodů: neměly zkušenosti s „prací s dětmi ve zvláštních domovech“, jejich 

aprobace byla jiná a také plat byl podstatně nižší než mzda učitelek s delším pracovním 

úvazkem (200hod/ měsíčně), zaznamenává otevřeně tehdejší ředitel školy v kronice. Je 

zarážející, že vedení školy přijímalo na místa vychovatelek pedagogy s jinou aprobací.   

Ve školním roce 1958 bylo ve škole 13 výchovných skupin, „o dětech své družiny vedl 

každý záznamy, zejména o výsledcích pozorování o tělesném a duševním vývoji dětí, o jejich 

charakterových a povahových zvláštnostech, o případných sluchových stopách, o zvláštních 

zálibách a schopnostech žáků. Jako prostředku bylo využívání organizované každodenní práce 

v místnostech (úklid, úprava, výzdoba), úpravy parku a (jejího) okolí budovy, práce 

v zájmových kroužcích, exkurzí na různá pracoviště, návštěv kina, veřejných podniků, soutěží, 

besed se žáky aj. Důsledně bylo využíváno řečových schopností dětí.“. Z tohoto zápisu 

v kronice by se dalo usoudit, že veškeré práce, kterých se děti ve škole či internátě zúčastňují, 

jsou prostředkem k získání více informací o dětech. Čím více informací o 

psychickém/duševním a tělesném stavu dítěte bude, tím lehčí je přizpůsobit se jeho potřebám 

a zamezit strádání či jiným problémům. Tento způsob pozorování je nejjednodušší a také by 

se dalo říci nenápadným. Někdy může být toto spojení příjemného (sportovní akce, práce na 

zahradě, hry aj.) s užitečným (pozorování dětí, plánování mimoškolního programu) velmi 

užitečné. V kronice je zaznamenaná celostátní spartakiáda v Bratislavě. Z valašskomeziříčské 

školy se zúčastnilo 57 chlapců a děvčat. Pokud děti měly zájem o sport, pak měly velkou 

motivaci pro zapojení se např. do spartakiády, kde reprezentovaly školu. 
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Obrázek 2 Spartakiáda v Bratislavě 

(autor neznámý, kronika školy pro sluchově postižené Valašské Meziříčí) 

 

Některé vychovatelky musely mít denní i noční službu, protože doposud nebyly 

pomocné vychovatelky, které by měly na starost děti v noci. Vychovatelky měly dlouhou 

pracovní dobu. Až v roce 1965 ředitel přijal více vychovatelek, z původních 18 se jejich počet 

navýšil na 28. Práce se dělila na přímou a nepřímou. Pod přímou patřila denní činnost, kdy se 

vychovatelé věnovali dětem po škole, nepřímá práce zahrnovala hlavně noční směny. 

Vychovatelky měly 34 hodin přímé a 12 hodin nepřímé práce (oproti původním 64 hodinám) 

a pomocné vychovatelky, které mají noční služby, 46 hodin nepřímé práce. Navýšením 

výchovného personálu klesl počet dětí ve skupině z 20-25 dětí na 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Vychovatelky s panem ředitelem 

(autor neznámý, Kronika školy pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí) 

 

Vyřešením nedostatku vychovatelek vše nekončilo, protože bylo málo místností jak u 

chlapců, tak u dívek. Na internátě byly zavedeny nové cíle pro práci s dětmi. V kronice je 
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zápis o novém výchovném plánu: „V celoročním plánu výchovné práce v internátě byly 

vytýčeny nové hlavní úkoly – které byly obsaženy ve 3 skupinách: 1. Morálně-politická 

výchova, 2. Naukově-vzdělávací činnost, 3. Rekreační činnost. V těchto třech skupinách byla 

obsažena veškerá náplň výchovné práce v internátě. Převážná část zaměstnání dětí 

v internátě byla zaměřena na rekreační činnost, která se musí stát protiváhou k práci školní a 

práci naukově vzdělávací. Do rekreační činnosti byly zahrnuty: tělovýchova a sport, turistika, 

vycházky, výlety a exkurze, společenské hry a zábavy a volný čas. Na tomto úseku výchovné 

práce bylo dosaženo během roku velmi dobrých výsledků.“ Nenajdeme zde ani zmínku o 

řečové výchově, o snaze naučit děti mluvit, která byla tolik prosazována. Zdálo by se, že se 

vedení školy zaměřilo jen na volný čas a jeho využití. Ve skutečnosti tomu tak nebylo. Na jiné 

straně kroniky je zápis pro rok 1973/74, kde se píše o tom, že naukově-vzdělávací práce je 

důležitá a navazuje na práci školy opakovacími hodinami, kterých přibylo. Ale i tak se 

řečovému „výcviku“ věnuje větší pozornost, protože „nedůsledné jest zatím odstraňování 

posunkové řeči“, kterou používají mladé vychovatelky v domnění, že se více přiblíží 

mentalitě neslyšících dětí. 

Večerka byla prodloužena do 21 hodin. Po večeři se mohou děti bavit buď 

dobrovolnou tělesnou výchovou, kulturní výchovou, zajímavostmi ze světa, kvízy a hádanky, 

společenskými hrami podle výběru dětmi nebo ideologickou a mravní výchovou. Aby se děti 

měly ve večerních hodinách kde bavit, byly zřízeny ještě 2 společenské místnosti. Také byly 

zřízeny 3 klubovny pro chlapce pro denní pobyt. 

Kronika informuje i o dobré zprávě, a to především pro rodiče, protože „od 1. ledna 

1968 došlo na školách pro mládež vyžadující zvláštní péči, při nichž jsou zřízeny internáty, 

k úpravě ošetřovného. Ošetřovné za žáky umístěné v internátech bylo doposud velmi vysoké a 

značně zatěžovalo rodiče, kteří museli umístit své děti v internátních školách. U nás 

v mnohých případech činilo až 700 Kč měsíčně. Vydáním vyhlášky ministerstev školství a 

zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 124 ze dne 7. prosince 1967 se 

placení ošetřovného za žáky v zařízeních v působnosti uvedených ministerstev sjednocuje a 

v našem případě značně snižuje.“ Rodiče ušetřili na ošetřovném. Nikde není zmínka, jaká 

částka byla předtím, nemůže se tedy porovnat, o kolik rodiče ušetřili. V tomto roce bylo 32 

vychovatelek, 22 jich bylo na přímou výchovnou práci a 10 bylo pomocných na noční služby. 

Vedoucí vychovatelka nebyla žádná, za internát byl zodpovědný František Tomeček, který byl 

druhým zástupcem vedení školy. Rozhodl se, podle zápisu v kronice, že se vychovatelé mají 

více zabývat čistotou na internátě a dětem vštěpovat hygienické a pracovní návyky. Je stále 

kladen důraz na řečovou výchovu, takže si lze představit, jak komunikovaly vychovatelky 
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s žáky a naopak. Každých 14 dní pak vychovatelé podávali „hlášení“, jak probíhají večerní 

besedy s žáky. Večer jsou uskutečňovány besedy s žáky, ve kterých probírají různá výchovná 

témata, politické aktuality nebo zajímavosti po prožitém dnu. K utužování socialistického 

vlastenectví a komunistické výchovy sloužily různé soutěže, kulturní programy, promítání 

sovětských filmů (Stavinohová, 2011). 

Internát prodělal pár drobných úprav. Postupem času byla škola a internát 

zvelebovány, například ve školním roce 1975/76 se do místností denního pobytu žáků a do 

jídelen přidaly záclony se závěsy, prostory pro denní pobyt dětí byly dovybaveny nábytkem a 

závěsy a rozděleny na menší boxy pro jednotlivé výchovné skupiny. Také se do některých 

místností pobytu žáků dokoupily koberce a i na mateřskou školu se myslelo, i tam se 

nakoupilo zařízení a hračky pro nejmenší ve škole, dočteme se v kronice pod příslušným 

rokem. Stavinohová (2011) se také v almanachu zmiňuje o změnách na internátě, ale bohužel 

k horšímu. 

 

3.4 1991 - současnost 
 

Roku 1991 byla vydána vyhláška č. 399/1991 O speciálních školách a speciálních mateřských 

školách, kde se v paragrafu 16, odstavci 3 píše, že ve vnitřním řádu internátu mohou být 

organizační, hygienické, bezpečnostní a jiné pokyny. Například se určí způsob převzetí a 

předání žáka, anebo v nich mohou být uvedeny podmínky, za kterých může vychovatel žákovi 

povolit vycházku, kulturní akci či osobní nákupy. Na internátě byli děti a žáci rozděleni podle 

skupin, nařizovala to i vyhláška 399/1991 O speciálních školách a speciálních mateřských 

školách, §11, odstavec 1) „Počty žáků v odděleních školních družin a školních klubů při 

speciálních školách odpovídají počtem žáků v příslušných třídách.“ Rozvíjely se mimoškolní 

činnosti, byly zřizovány různé zájmové kroužky. V každé škole byly kroužky podle zájmů 

dětí. I zde platí stejná vyhláška, která byla zmíněna výše, ale citován je odstavec 2) a to, že „k 

rozvíjení zájmové činnosti žáků ve speciálních školách zřizuje ředitel školy zájmové útvary, 

které může zřizovat ve spolupráci s jinými organizacemi.“ Žáci chodili na brigády, do kina a 

zúčastňovali se spartakiád. Při nástupu do internátu museli mít všichni vlastní věci, podle 

seznamu školy, kam nastupovali. V internátě dbali na mimoškolní organizaci, hygienickou a 

bezpečnostní. Bezpečnostní organizace se týkala odjezdu a příjezdu žáků na internát. Vedení 

školy muselo vše ošetřit, postarat se o funkci školy ze všech hledisek. 

Stejná vyhláška zavádí jednotné označení „Školy pro sluchově postižené“. Vznikla 

speciální pedagogická centra, která se věnovala integrovaným dětem. Nedoslýchavé děti 
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mohly mezi neslyšící a naopak. Od roku 2005 je na základě Vyhlášky č. 73/2005 Sb. jako 

nejlepší cesta vzdělávání žáka se sluchovým postižením proklamována integrace do běžné 

třídy. Tato vyhláška je doplněním školského zákona (Vzdělávací systém v České republice, 

2008, online). Rozšířením možností integrace žáků se sluchovým postižením do běžných škol 

mezi slyšící spolužáky ubylo dětí na internátech ve školách pro sluchově postižené. Tím se 

zmenšil počet členů komunity Neslyšících. V roce 2005 byla taktéž vydána vyhláška 

108/2005 o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízení. 

V paragrafu 6 je uvedeno, co přesně má internát poskytovat a to ubytování a výchovně 

vzdělávací činnost, která navazuje na činnosti v této škole a dále má zajišťovat dětem a 

žákům školní stravování. Paragraf 7 téže vyhlášky se v odstavci 1 zabývá rozdělením dětí a 

žáků na internátě: „Internát se člení na skupiny. Každou skupinu vede jeden vychovatel. Počet 

dětí a žáků se zdravotním postižením ve skupině je shodný s počtem dětí a žáků ve třídě školy 

samostatně zřízené pro tyto děti a žáky podle zvláštního předpisu.“ V odstavci 2 je dodáno, že 

se děti a žáci mají zpravidla ubytovávat odděleně podle pohlaví a do skupin být zařazeni 

taktéž odděleně podle tříd. Pod paragrafem 9 odstavci 3 a 4 najdeme finanční úhrady za 

ubytování. Za 1 kalendářní měsíc je stanoveno nejvýše 500 Kč za lůžko. Výše úplaty je dána 

počtem dnů v měsíci, po který je dítě či žák ubytovaný. Ředitel internátu provádí celkové 

vyúčtování nejpozději do konce každého pololetí (108/2005, online). 

Doba se modernizovala, modernizovaly se i školy. Školy se musely držet vyhlášky 410/ 

2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 

vzdělávání dětí a mladistvých. V ní se popisují rozměry venkovní plochy na hraní, prostorové 

podmínky, šatny a hygienická zařízení, prostory denního pobytu a jejich vybavení, osvětlení 

místností, zásobování vodou (v ubytovacích zařízeních musí být na 1 žáka nejméně 200 ml 

vody na den) a mezi další zmíněné patří i frekvence úklidů a vyměňování lůžkovin. 

V paragrafu 4, odstavci 1 se přesně popisují prostorové rozměry a to: „Na 1 dítě musí plocha 

denní místnosti užívané jako herna a ložnice činit nejméně 4 m2; je-li ložnice, jídelna nebo 

tělocvična stavebně oddělená, musí plocha denní místnosti činit nejméně 3 m2 na 1 dítě. 

Plocha na 1 lehátko nebo lůžko pro spánek musí činit nejméně 1,7 m2 na 1 dítě. Lehátko nebo 

lůžko musí poskytovat pevnou oporu zad. Prostor pro ukládání lehátek a lůžkovin musí 

umožňovat jejich řádné provětrávání a oddělené uložení lůžkovin pro každé dítě. Každé dítě 

musí mít k dispozici individuálně přidělené, označené lůžkoviny.“ (410/2005, online). 

Souhrn: Ve všech školách jsou i internáty, kromě Brna, školy jsou státní. 

Královohradecká Jablíčka mají vlastní byt, děti dojíždí do školy. Na internátě je zajištěná 

celodenní strava, velké spektrum kroužků a bohatý mimoškolní program. Vychovatelé se 
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snaží stále více věnovat potřebám dítěte. Domů jezdí každý týden. V Berouně je zřízen 

Dětský domov, taktéž v Českých Budějovicích a Ivančicích, ten je ale součástí budovy. 

Spolupráce školy s internátem přetrvává nadále. V Hradci Králové jsou zaměstnáni Neslyšící 

pedagogové a ke komunikaci je užíván znakový jazyk.  

 

3.4.1 České Budějovice 

 

Dítě, které je ze vzdálenějšího místa bydliště, má možnost ubytování na internátě. Rodiče 

musí nejdříve zažádat o umístění svého dítěte u ředitele školy, který o zařazení dítěte do školy 

rozhoduje. Do školy se vozí dítě v pondělí před výukou a rodiče si jej vyzvedávají v pátek po 

obědě. Vychovatelé mají odbornou přípravu pro práci s dětmi se sluchovým postižením. 

Pedagogové musí mít vystudovaný obor speciální pedagogika a jsou pravidelně doškolováni a 

přeškolování ve znakovém jazyce (Internát ve škole pro sluchově postižené v Českých 

Budějovicích, online). Ložnice je pro tři děti, k dispozici je společná místnost, sociální 

zařízení a šatny. Ložnice jsou vybaveny ve stylu dětského pokoje, kde si můžou děti uložit své 

osobní věci, mohou zde mít kousek svého soukromí. Ve společenské místnosti mohou děti 

dělat domácí úkoly, sledovat televizi či video, hrát společenské hry a dělat další zájmové 

činnosti. V místnosti lze najít kuchyňský kout s ledničkou a sporákem. Pod vedením 

vychovatelky si mohou děti samostatně připravovat jídlo (Internát ve škole pro sluchově 

postižené v Českých Budějovicích, online). 

Keblová (2000, s. 46) o škole píše, že „nabízí bohatou škálu zájmových kroužků, které 

vedou nejen zaměstnanci školy, ale také externí pracovníci bez nároku na odměnu.(…) 

V internátu pracuje v současné době neslyšící romský asistent, absolvent odborného učiliště. 

Je skvělým identifikačním vzorem všech příslušníkům svého etnika.“ Cílem práce všech 

zaměstnanců jsou dobré podmínky pro výuku a výchovu a všichni se snaží, aby žáci po 

odchodu ze školy byli co nejlépe připraveni pro další život (Keblová , 2000) 

3.4.2 Hradec Králové 

 

Škola pro sluchově postižené v Hradci Králové je třípodlažní budova, v níž je také internát. 

Děti tak nemusí přecházet z jedné budovy do druhé. Ložnice jsou rozděleny na bytové buňky, 

které se skládají ze dvou ložnic se sociálním zařízením. Dále je zde obývací pokoj pro 

vychovatele a také další prostor pro různé činnosti. Režim internátu je rozvržen podle věku a 
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zdravotního stavu dětí a žáků. Celodenní stravování je nabízeno žákům školy (Internát ve 

škole pro sluchově postižené v Hradci Králové, online). 

Mimoškolní čas mohou děti a žáci trávit v pokojích anebo v dalších prostorách školy, 

v tělocvičně, na hřišti či na jiných místech podle jejich zájmů. K dispozici je také počítačová 

učebna, vybavená posilovna a keramická dílna. „Vychovatelé rozvíjejí zájmy a záliby dětí 

a žáků v řadě zájmových útvarů, například v kroužku keramickém a rukodělném. V oblasti 

sportu zde pracují kroužky volejbalu, fotbalu, plavání, florbalu, stolního tenisu, zdravotní 

tělesné výchovy, střelecký a cyklistický.“ Mezi pedagogy jsou i skupinoví vychovatelé a 

pedagogičtí asistenti, kteří mají noční služby, o tom všem se píše na královéhradeckých 

internetových stránkách školy pro sluchově postižené (Internát ve škole pro sluchově 

postižené v Hradci Králové, online). Keblová (2000) dodává, že na škole pracují nejen slyšící 

pedagogové, ale i pedagogové se sluchovým postižením. Ve škole i na internátě je užíván 

znakový jazyk. 

Později byl vybudován samostatný byt Jablíčko v centru města, kde bylo pár dětí a 

pedagogický dozor a domácnost fungovala jako v běžné rodině. Město s návrhem školy 

souhlasilo, její projekt podpořilo. 

 

Obrázek 4 Internátní pokoj  (Internátní pokoj v Hradci Králové, online) 

 

3.4.2.1 Jablíčko I. a II. 

 

V Hradci Králové byl roku 2006 založen samostatný byt pro děti se sluchovým postižením 

díky projektu „Bydlíme jako doma a žijeme mezi vámi“(Kunešová, 2016).  Škola pro 
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sluchově postižené převzala inspiraci ze Švédska a Velké Británie, kde již tento model 

rodinného bydlení funguje (tamtéž). Byty jsou součástí internátu hradecké školy pro sluchově 

postižené. Jablíčko I. je umístěn v centru města, ve třetím patře cihlového domu. V bytě je 

předsíň, komora, velká kuchyně, koupelna, WC, obývací pokoj a dva dětské pokoje. 

V pokojích jsou děti po třech a vybavení pokoje je odpovídající dětskému věku – hračky, 

knihy, časopisy a další. V obývacím pokoji se děti a vychovatelky mohou dívat na televizi, 

pustit si DVD přehrávač anebo relaxovat na velké rohové pohovce. Také je v pokoji knihovna, 

pracovní stůl se dvěma počítači a konferenční stolek. Kuchyň je standardně vybavená 

kuchyňskou linkou, sporákem a jídelním stolem s osmi židlemi. Veškeré vybavení je 

přizpůsobené potřebám velké rodiny s dětmi, představuje byt Jablíčko škola pro sluchově 

postižené v Hradci Králové na svých stránkách (Internát pro sluchově postižené v Hradci 

Králové, online). Hudáková (2011) dodává, že je byt vybavený tak jako každý jiný, ve kterém 

bydlí neslyšící (v tomto případě děti a vychovatelky), světelným zvonkem, internetem, 

světelnými budíky a dalšími kompenzačními pomůckami. 

 Režim dětí je stejný jako v běžné rodině. Ráno vypraví vychovatelky děti do školy, po 

vyučování si je opět vyzvednou. Do bytu cestují veřejnou městskou dopravou, v bytě se 

zapojují do domácnosti a práci v ní. Obstarávají se nákupy, děti pomáhají při přípravě jídel, 

při úklidu. Takto dochází k sociálnímu učení dětí v přirozeném prostředí, je uvedeno v popisu 

režimu na internátu (Internát ve škole pro sluchově postižené v Hradci Králové). O stejném 

režimu se zmiňuje opět Hudáková (2011, s. 43): „Děti jsou záměrně zapojovány do běžného 

chodu domácnosti, pomáhají vychovatelce s přípravou snídaně, uklízejí stůl po jídle. Podílejí 

se na drobném úklidu, pečují o květiny, učí se hospodařit s energiemi, třídí odpad. A když 

venku prší, je bouřka a je vypnuta elektřina, sejdou se v kuchyni a u svíčky se dohadují, jak se 

v takové situaci chovat. Děti se tak zcela přirozené seznamují s tím, jak věci fungují.“ 

Hudáková (2011) také uvádí, že v Jablíčku je maximálně šest dětí a to od věku 3 do max. 10 

let. Po dovršení desíti let se děti přesouvají na internát. Jako dozor je v Jablíčku jedna denní a 

jedna noční vychovatelka. Noční vychovatelka v noci spí, děti se učí ji vzbudit, pokud něco 

potřebují. 

 Domovská internetová stránka hradecké školy se zmiňuje i o volném čase dětí. Ve 

volném čase jsou zapojovány do společnosti slyšících, anebo jsou v bytě a věnují se svým 

zájmům, mohou vyrábět různé výrobky, nebo sledovat televizi, hrát si s hračkami, 

společenskými hrami, případně číst knihy. Zájmové kroužky ve škole jsou jim také 

k dispozici. 
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 Děti jezdí domů z internátu každý týden, v pátek odjíždějí a v neděli večer či v pondělí 

ráno je rodiče do školy opět přivezou. Děti, které jsou v Jablíčku, mají štěstí, že nejedou na 

internát, ale do podobného bytu, na který jsou zvyklé z rodiny. Jen místo rodičů jsou v bytě 

„tety“ a kamarádi. „Jablíčko je mnohem lepší řešení než internát. Děti, které prošly 

Jablíčkem, jsou oproti vrstevníkům z internátu mnohem samostatnější, klidnější a 

sebevědomější.“, schvaluje Jablíčko Hudáková (2011, s. 43) a poukazuje na pozitivní vliv 

tohoto bydlení. Bohužel jedno negativum toto bydlení má. Jako jediná škola v České 

republice musí finanční prostředky na provoz tohoto typu rodinného bydlení shánět sama, stát 

nijak nepřispívá (Kunešová, 2016).  

„Systém Jablíčka funguje stejně jako v domácím prostředí. Děti dělají totéž, co doma: 

uklízejí, vaří, utírají prach, chodí na nákupy, aby se naučily hospodařit s penězi a viděly, jak 

probíhá běžný život“ (Kunešová, 2016). Co dělají ve svém volném čase je na nich, sami si 

volno organizují. Chodí třeba ven, učí se komunikovat se slyšící společností a být samostatní 

(tamtéž). V Jablíčku není přesně stanovený režim, tak jak to bývá obvykle na internátě. 

Jednou nevýhodou je, že se do bytu vejde jen šest dětí, které hlídají 2 vychovatelky za 24 

hodin. Nyní se Jablíčko II. ještě rekonstruuje, vybavuje se spotřebiči a i hračkami pro děti 

(Kunešová, 2016). Peníze na rekonstrukci a vybavení škola získala opět z jednoho z 

adventních koncertů v roce 2014, píše se v článku dále. Pokud by škola byla ve shánění 

financí úspěšná, mohlo by se založit více takových bytů rodinného typu a děti by nemusely 

být na internátě. A především by toto bydlení mělo být příkladem mnoha školám pro sluchově 

postižené. 

 

3.4.3 Ivančice 

 

Internát je pro děti a žáky, kteří nemohou dojíždět domů každý den. Aby dítě či žák byl přijat 

na internát, je podmínkou zvládnutí základní sebeobsluhy. Výchovné skupiny jsou věkově 

různé, lze se uvádí  domovské webové stránky školy pro sluchově postižené v Ivančicích. 

„Výchovu v dětském domově a na internátě zajišťovalo ve školním roce 2011/2012 

celkem: 1 vedoucí vychovatelka, 4 vychovatelky v dětském domově, 2 vychovatelky na 

internátě, a 6 bezpečnostních pracovnic. V rámci úsporných opatření byl s 1 vychovatelkou 

ukončen pracovní poměr k 30. 6. 2012.“ (Špalková, 2011/2012, s. 7). Zde se mluví pouze o 

dětském domově, protože je nemožné, aby byly na internátě jen 2 vychovatelky. Smysl by to 

dávalo tehdy, pokud bychom opominuli odpolední činnosti a zaměřili se na dobu, kdy jsou 

děti a žáci na internátě po večerce. U chlapců byla 1 vychovatelka a u děvčat taktéž. Dále 
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v téže zprávě Špalková zmiňuje studium 3 vychovatelek, které si doplňují vzdělání na vysoké 

škole v oboru speciální pedagogika. Špalková (2011/2012; 2012/13;2013/2014) podrobně 

popisuje veškeré mimoškolní činnosti, které jsou každoročně stejné. Každý rok je dané téma a 

dle něj se plánuje aktivita dětí. Na podzim se uklízí zahrada, je bramborobraní, šípkobraní, 

dýňobraní a kaštanobraní a chodí se na Rénu či na jiná místa. Koncem listopadu se připravují 

ozdoby na Mikuláše a vánoční ozdoby a pečou se perníčky. V prosinci je pravidelná 

Mikulášská besídka, vycházky do lesa za zvířátky, případně se zajede na vánoční trhy do 

blízkého Moravského Krumlova. V lednu mají děti sněhové radovánky, hrají sportovní hry 

v tělocvičně a připravují se na Valentýna. Poslední zimní měsíc věnují Valentýnu, vyrábění 

masek na karneval nebo konkrétnímu tématu (například „Cirkusový karneval“) a pokud je 

nadále sníh, tak venku staví sněhuláky či se baví jinými zimními radovánkami. V jarních 

měsících počínaje březnem vynáší zimní Moranu, pracují na zahradě a pracují na vyrábění 

různých ozdob na Velikonoce. V dubnu mají slet čarodějnic, vycházky do jarní přírody, 

výrobu ekologické vlajky. A jelikož v květnu je den matek, tak se pro tuto příležitost vyrábí 

různé dárečky. Pak se chodí na výlety do okolí a koncem května se pořádají oslavy Dne dětí, 

k němuž předcházejí samozřejmě přípravy.  V prvním letním měsíci se jezdí na výlety, chodí 

na vycházky, opékají se špekáčky a hrají se různé hry. Zakončením školního roku jsou 

přípravy na tradiční Zahradní slavnost a následně její uskutečnění (tamtéž). 

„Nabídku volnočasových aktivit využívaly zejména děti z dětského domova a internátu. 

V rámci celoročního a celoškolního projektu Mravenci se žáci seznamovali s různými typy her, 

učili se dodržovat pravidla, což je důležité pro jejich další život.“, píše o jednom celoročním 

tématu Špalková (2013/2014, s. 15). V tomtéž roce se 1 vychovatelka bakalářského 

pedagogického vzdělání přihlásila do celoživotního programu speciální pedagogiky na 

Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 2014/2015 jsou na internátě 2 vychovatelky, 1 

vychovatelka je plně kvalifikovaná a 1 si dokončuje kvalifikaci v celoživotním programu na 

Univerzitě Palackého Olomouc. 

Špalková (2014/2015, s. 30-32) rozdělila ve výroční zprávě do přehledné tabulky 

mimoškolní činnosti v internátě a mimo internát. Lze mít tedy přehled o činnosti dětí, a jak 

bohatý program v daném měsíci na internátě mají. Děti měly různé aktivity na internátě, ale i 

mimo něj, jezdily na výlety, chodily na procházky, zúčastňovaly se různých soutěží. Škola se 

starala, aby měly děti plně využitý a rovněž zábavný den.  Škola se snažila zpříjemnit dětem 

pobyt na internátě. 
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Obrázek 5 Oslava Vánoce v dětském domově (Oslava Vánoc v dětském domově, online) 

 

3.4.4 Olomouc 

 

Činnost internátu navazuje na školu. Začátek je v pondělí odpoledne a odjezd dětí a žáků je 

v pátek po vyučování. Internát je vybaven podle potřeb věku dětí a žáků, pokoje jsou 

dvoulůžkové či třílůžkové a vybaveny moderním nábytkem. Klubovny jsou vybaveny 

knihami, různými společenskými hrami, hračkami. V podkroví školy jsou uschovány bicí 

nástroje, kytary a klávesy pro případ hudebních aktivit. Odpolední činnosti jsou dle vůle dětí a 

žáků. Mají k využití 2 tělocvičny, 2 velká hřiště s umělým povrchem, keramickou dílnu, malý 

bazén se saunou a školní kuchyň. K dispozici jsou i horská kola, která děti využívají 

k vyjížďkám či při účasti na celostátní dopravní soutěži. Mladší děti s vychovatelem hledají 

možnosti mimoškolních činností, kterým by se chtěly věnovat (Vnitřní řád internátu, online). 

Olomoucká škola pro sluchově postižené podporuje žáky v mimoškolní době především ve 

sportu, protože poblíž školy je sportovní areál (Keblová, 2000). Starší žáci se mohou 

odpoledne věnovat podle svých zájmů sportu, například atletice, plavání nebo míčovým hrám. 

Školní minibus je využíván na výlety, různé akce jak sportovní tak kulturní, dočteme se o 

internátě na domovských stránkách olomoucké školy pro sluchově postižené na Svatém 

Kopečku (Vnitřní řád internátu, online). 

Ve vnitřním řádu jsou vyjmenovány povinnosti dětí: 
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 „Samostatně mohou jezdit na základě rozhodnutí rodičů nebo zákonných zástupců. 

 Žák přijíždí v dobrém zdravotním stavu. 

 Pokud užívá jakékoliv léky, musí je předat vychovateli nebo zdravotní sestře a 

informovat o jejich užívání. 

 Přijíždí na internát vybaveni dostatečným množstvím oblečení a prádla, vhodnou 

domácí, sportovní a vycházkovou obuví přiměřeně k ročnímu období. 

 Na internát není dovoleno přivážet: - předměty a věci, které by mohly ohrozit život 

nebo zdraví žáka a ostatních spolužáků, alkohol, tabákové výrobky a jiné OPL a jídlo 

podléhající zkáze. 

 Žáci jsou povinni v maximální míře chránit osobní a společný majetek, poškození 

okamžitě hlásit vychovateli. 

 Svévolné poškození majetku bude hradit žák (rodiče) na základě rozhodnutí vedení 

školy.“ (Vnitřní řád internátu, online) 

 

Dále jsou ve vnitřním řádu internátu zmíněna práva žáků. Mají právo na osobní volno 

a na soukromí. Žáci navštěvující 8. - 10. třídu mají povolenou samostatnou vycházku, 

návštěvu sportovní nebo kulturní akce, ale pouze v případě, že plní řádně školní a mimoškolní 

povinnosti a nemají problémy s kázní, je uvedeno na stránkách školy (Vnitřní řád internátu, 

online). Lze tu najít i režim dne internátu, který začíná budíčkem v půl sedmé a do sedmi 

hodin je hygiena. Od 7.15 – 7.45 h je snídaně, v 8 hodin začíná vyučování, které končí 

v 11.40 hodin. Žáci, kteří nebydlí na internátě, mají příchod mezi 7 – 8.45 hodinou. Po 

dopolední výuce následuje oběd do půl druhé. Odpolední zaměstnání po obědě trvá do 15 

hodin, kdy se odeberou žáci na svačinu a od 15.45 – 16.45 hodin se pokračuje v odpoledních 

činnostech. Přípravě na vyučování na následující den se věnují po odpoledním programu do 

18 hodin, kdy je večeře. Po večeři se věnují večernímu zaměstnání. Mladší žáci mají večerku 

v 19.30 hodin, starší ji mají prodlouženou do 21 hodin. 

 

3.4.5 Ostrava 

 

Keblová (2000) zmiňuje mimoškolní aktivity i v Ostravě. Ve škole pro sluchově postižené 

mají odpolední výchovně-vzdělávací činnosti rozdělené na dva bloky: První blok je po 

dopolední výuce, obsahuje relaxační přestávku, po které je příprava na výuku. Ve druhém 

boku jsou činnosti podle zájmu dětí. „Jedná se o zájmovou činnost: sportovní (cykloturistika, 

plavání, florbal, bruslení, míčové hry), výtvarnou (práce s keramikou, s netradičními 
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materiály, výtvarné techniky), dramatickou (taneční kroužek, pantomimické a divadelní 

představení).“ (Keblová, 2000, s. 76) 

 

3.4.6 Valašské Meziříčí 

 

V roce 1993 byl internát umístěn v posledním podlaží budovy a bylo v něm chladno, protože 

stropy nebyly vůbec izolovány. Nově byla vyměněná okna, avšak špatně utěsněná, proto 

docházelo k velkému úniku tepla. Ke všemu ještě chyběly dešťové svody, takže když pršelo, 

docházelo k porušení zdí. V takto nepříjemných podmínkách bydleli na konci 20. století na 

internátě žáci. Ale určitě se vedení školy nažilo tyto škody napravit. „Internát je součástí 

areálu školy. Již od počátku výstavby školy se počítalo s ubytováním žáků ze vzdálených míst. 

Cílem pedagogických pracovníků je vytvořit klima internátu, které by se přiblížilo prostředí 

domova. Internát tvoří dvou a třílůžkové pokoje se standardním vybavením a sociálním 

zázemím, společenské místnosti pro jednotlivé výchovné skupiny, herny pro malé, klubovny 

s televizory a CD přehrávači. Součástí internátu jsou počítačové místnosti, tělocvičny, 

posilovna a dostačující počet venkovních hřišť a to jak pro velké – studenty, tak pro malé 

děti.“, popisuje internát zástupce pro internát Petroš (In Stavinohová, 2011, s. 128-129). 

Vychovatelé jsou ve výchově a vzdělání dětí a žáků se sluchovým postižením důležití. 

Jejich úkolem je kromě rozvíjení vědomostí dětí a studentů při činnostech, hrách nebo 

přípravě na vyučování, také zajištění plnohodnotné péče o děti, péče o jejich každodenní 

potřeby a zdravotní stav. Každý vychovatel si má ke každému dítěti, žákovi i studentovi najít 

osobní vztah a věnovat se jim individuálně. Je kladen důraz na to, aby aktivní a pasivní 

odpočinek byl v týdenních a měsíčních plánech vychovatelů, zmiňuje se o povinnostech 

vychovatelů Petroš (In Stavinohová, 2011). „Čas jsme většinou trávili sportováním nebo 

pomáháním na zahradě či přímo v budově internátu. Například jsme hrabali listí anebo 

pomáhali se stěhováním. Často jsme také jezdili na různé výlety a exkurze mimo internát. 

Vzpomínám si také, že jsme se spolužačkami chodily do kurzu vaření. Na internátě jsem 

prožila mnoho krásných chvilek a nezapomenutelných zážitků.“, popisuje bývalá žákyně 

Marie Mašláňová (In Stavinohová, 2011, s. 139) školy hezké vzpomínky na školní léta. 

3.4.7 Kyjov 

 

Škola umožňuje dětem a žákům pravidelné pobyty v přírodě, plavecké a lyžařské výcviky, 

různé tematické zájezdy. Internát je pro děti, které nemohou denně dojíždět z domova. 
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K dispozici je od pondělí do pátku, víkendy děti tráví se svými rodiči. Pokoje jsou dvou či 

třílůžkové v podkroví budovy, popisuje Keblová (2000). V každém pokoji je televize 

s teletextem. Pokud dítě nastoupí na internát, je pro rodiče připravený samostatný pokoj, aby 

se usnadnila aklimatizace na nové prostředí. Dětem je podávána celodenní strava ve školní 

jídelně. Pozornost je věnována zájmům dětí a žáků. Je možnost využití hřiště u školy nebo 

počítačové učebny. V celé škole je rovněž bezdrátový internet. 

„Řada zájmových kroužků umožňuje dětem rozvoj např. v tanci, malování, 

společenských hrách. V poslední době je velmi populární keramika, neboť ve škole je také 

keramická dílna s vypalovací pecí. Pedagogové školy nacvičují s dětmi pravidelně veřejnou 

vánoční besídku, která má již mnohaletou tradici.“, dozvíme se o struktuře a mimoškolních 

kroužcích na stránkách školy (Volný čas žáků, online). Pro starší žáky, 7. - 9. třídy, je 

každoročně plánován lyžařský výcvik. V létě se koná sjíždění řeky Moravy na raftech a 

kánoích. Škola má vlastní nadační fond, díky němu jsou hrazeny různé ozdravné pobyty pro 

žáky a jejich rodiny, uvádí dále školní webové stránky.  

 

 

Obrázek 6 Vybavený pokoj na internátě 

(Současný vzhled internátního pokoje školy pro sluchově postižené v Kyjově, online) 

 

3.4.8 Liberec 

 

V liberecké škole byly v říjnu roku 1981 otevřeny tři oddělení mateřské školy, kam byly 

přijímány děti od 5. roku (Hořejší, 1982). „Děti, které bydlí mimo Liberec, pobývají přes 

týden v internátu školy. Internát svým výchovným a vzdělávacím programem vhodně doplňuje 
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školu. Důležitou úlohu plní vychovatelky. Snahou vedení i všech pracovníků školy je, aby 

absolventi školy byli schopni sociální integrace v běžné populaci.“, začíná popis libereckého 

internátu Keblová (2000, s. 51). Internát je vybavením a designem přizpůsobený věku dětí a 

žáků. Pokoje jsou barevné a dvou či třílůžkové.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 Pokoj dětí                                      (Internátní pokoj v Liberci, online) 

 

Sociální zařízení je společné pro 2 pokoje. Věk dětí v jedné výchovné skupině je přibližně 

stejný. Mimoškolní činnosti se střídají, podle domluvy s vychovatelkou. Ve volném 

mimoškolním čase se žáci připravují na vyučování, jsou venku, navštěvují kulturní akce, 

městskou knihovnu anebo mohou zajít do bazénu apod. Pokud rodiče dají souhlas 

k samostatným vycházkám, dítě už od 12 let má možnost vycházek bez dozoru, je popsána 

funkce internátu na domovské stránce liberecké školy. Internát nabízí zájmové činnosti a 

mimoškolní aktivity i pro externí žáky. V nabídce je kroužek sportovní, který zahrnuje 

kopanou, košíkovou, cyklistiku a florbal. Pak také keramický kroužek a kroužek informatiky, 

dočteme se na stránkách (Internát ve škole pro sluchově postižené v Liberci) dále. Areál je 

zmodernizovaný, lze zde najít saunu, bazén, fotbalové hřiště s umělým povrchem, výtvarný 

ateliér. Děti a žáci se tak mohou realizovat celkem ve dvaceti zájmových kroužcích, uzavírá 

činnost libereckého internátu Keblová (2000). Autorka bohužel dále neuvádí, jaké kroužky to 

jsou, na internetových stránkách školy jsou také jen stručné informace. 

Hořejší (1982) uvádí na straně 214, že se „internát věnuje denně 1 ½ až 2 hodiny času 

přípravě na vyučování. Toto se značně liší mezi jednotlivými třídami a věkovými kategoriemi 

při plném respektování individuality žáků, věkových zvláštností a celkového charakteru třídy. 
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V nižších třídách je tato činnost založena na aplikaci logopedické péče do učebního procesu, 

ve vyšších třídách a zvláště u slabých a mentálně opožděných žáků je event. volena forma 

prodlouženého výkladu, předučování apod. U schopných žáků, které připravujeme na přijetí 

na výběrové školy, se ve vyšších třídách uplatňuje samostatná práce s knihou a všechny 

progresivní, aktivizující metody práce.“, takže jsou vychovatelky v každodenním styku 

s učiteli žáků ze své skupiny a předávají si veškeré informace získané při práci s dětmi. 

Protože jak Hořejší (1982) vysvětluje, bez úzké spolupráce s internátem by nebylo možné 

plnit úkoly základní myšlenky školní práce. U ní je potřeba logické myšlení, aktivní slovní 

zásoba a také morálně volní vlastnosti.  „Ke zdárnému rozvoji osobnosti a perspektivní 

profesionální orientaci slouží i četné zájmové kroužky v rámci internátu, v nichž jsou žáci 

plánovitě získáváni pro výuku potřebných dovedností a znalostí a které slouží k jejich 

zájmovému využití. Do činnosti internátu přesouváme i veškeré exkurze, vycházky apod., 

sloužící k doplnění učiva v jednotlivých předmětech stejně tak jako návštěvy akce Kultura 

mládeži. Veškerá činnost školní i mimoškolní je vedena snahou pro všestranný zdárný vývoj 

žákovy osobnosti i jeho sociální adaptaci.“ (Hořejší, 1984, s. 214-215).  

 

3.4.9 Plzeň 

 

„Děti, které bydlí mimo Plzeň, mají možnost využít celotýdenního ubytování v internátu.“ 

(Keblová, 2000, s. 48). Zmiňuje se v publikaci o tom, že žáci jsou vedeni k zdravému 

životnímu stylu, pozornost je věnovaná sportovním aktivitám a různým zájmovým kroužkům. 

Zájmové kroužky na této škole jsou výtvarné, pohybové a i rukodělné. Žáci mohou využívat i 

nedaleké fitnesscentrum. Také je možnost výpůjček v žákovské knihovně, navštěvovat 

tvořivou dramatiku anebo chirofonetiku. Na internetu o škole pro sluchově postižené (Internát 

ve škole pro sluchově postižené v Plzni, online) se lze dočíst o cílu školy. Tím je připravit 

sluchově postižené žáky všestrannou přípravou pro plnohodnotný život po odchodu ze školy. 

Vychovatelé dělají odpolední přípravy, do kterých zahrnují bohatou nabídku zájmových, 

odpočinkových a rekreačních činností. Cílem je plné využití volného času dětí a žáků. 

Mimoškolní činnosti nejsou věnovány jen zábavě, ale i přípravě na vyučování. 

Keblová (2000) zmiňuje jeden z možných kroužků chirofonetiku. Podle Linharta 

(2002) máme 2 možnosti analýzy významu slova. „Chiro“ je předpona znamenající ruku, 

ruční a „fonetikou“ se rozumí nauka o fyziologických a akustických vlastnostech hlásek. 

Takže když to spojíme, může se jednat o rozbor znaků po fyziologické stránce. Anebo Linhart 
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(2002) má ve slovníku i „chirologii“, což je „posunková řeč hluchoněmých“. Z těchto 

poznámek můžeme vyvodit, že mají kroužky znakového jazyka anebo se jím zabývají. 

 

3.4.10  Praha – Smíchov 

 

Děti a žáci, kteří nemají možnost denně dojíždět, jsou ubytovaní v internátu. Mají zde 

komplexní péči, celodenní stravování a ubytování (Keblová, 2000). Co ještě je zahrnuto do 

péče a více informací o smíchovském internátě nepíše. 

 

3.4.11 Bilingvální mateřská škola PIPAN, Praha - Stodůlky 

 

Soukromá bilingvální mateřská škola PIPAN byla založena roku 1996. Rodiče dětí se 

sluchovým postižením chtěli svým dětem rozumět. Chtěli harmonický rozvoj jejich dítěte a 

věděli, že toho docílí komunikací odpovídající inteligenci dítěte, nikoli komunikací 

limitovanou jeho schopností využít orální řeč (Historie školky, 2012, online). Cesta k založení 

školky nebyla jednoduchá, rodiče chtěli, aby byl znakový jazyk akceptován jako jazyk 

mluvený.
12

 Po založení školky se vyučovalo jen 2 dny v týdnu (pondělí a úterý), od roku 

1997, kdy se povedlo školku zařadit do sítě škol, fungovala školka celý týden. „Školu 

navštěvují děti se sluchovým postižením kompenzovaným sluchadly, děti s kochleárním 

implantátem, s kombinovaným postižením (ADHD, PAS, vývojové vady, vady řeči) popřípadě 

i jejich slyšící sourozenci či kamarádi. Pro všechny děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami byl připraven program směřující k integraci do běžných škol.“ (Historie školky, 

2012, online). Ve škole je maximální počet dětí 18, děti jsou rozděleny do dvou skupin. Pipan 

je rodinného typu, dětem i rodičům je nabízen individuální přístup. 

V současné době se o děti starají 4 pedagožky, z toho 2 mají sluchovou vadu. Děti jsou 

vystaveny dvěma jazykům, mluvenému a znakovému. Děti jezdí na výlety, výstavy, do solné 

jeskyně, do divadla. Pravidelně pořádají Mikulášskou a Vánoční besídku, a konec školního 

roku uzavírají Zahradní slavností (O školce, 2012, online). Součástí školky není internát, děti 

si vyzvedávají rodiče. Ve skupinách jsou děti s různým postižením, učí se mezi sebou 

komunikovat, zvykají si na sebe. Jsou připravovány na možnou integraci. Tato školka pro 

sluchově postižené je v České republice jediná. Ostatní školky jsou součástí budovy školy 

                                                      
12

 Zákon 155/ 1998 o znakové řeči ještě nebyl přijat.  
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základní i střední s internátem. Někteří rodiče tedy děti dají nejen do školky ale i do internátu. 

Tak malé děti ale potřebují intenzivní kontakt s matkou. Tento zážitek je pro ně frustrující. 

V Pipanu jsou mezi podobně postiženými dětmi, „tety“ se jim věnují individuálně a po 

skončení školky odchází zpět domů. 

 

3.4.12 Praha - Radlice 

 

O internátě v Radlicích Keblová (2000) píše, že v něm je 1/3 žáků školy, zbytek je 

docházející. Mimoškolní čas je věnovaný odpočinku, sportu, přípravou na vyučování a také 

různým zájmovým činnostem. Dále jsou ve škole kroužky. „Ve škole pracuje několik let 

taneční kroužek, který úspěšně reprezentuje školu na různých přehlídkách, začíná pracovat 

kroužek divadelní a kroužek práce na počítači.“ (Keblová, 2000, s. 30). 
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4 Závěr 
 

Kdybychom měli porovnat internátní výchovu dětí školního věku v době zakládání ústavů pro 

hluchoněmé a internátní výchovu v dnešních školách pro sluchově postižené, určitě najdeme 

rozdíly. Současné internátní školy nejsou zařízením typu sirotčinců nebo sociálně 

charitativních ústavů. V dnešní moderní době se internáty odlišují nejen jejich moderním 

interiérem, ale i metodami výchovně-vzdělávací práce vychovatelů. Začátky ústavů pro 

hluchoněmé byly těžké, zpočátku bylo potřeba mít dostatek financí pro zabezpečení dětí a 

chodu ústavu. Vychovatelkami byly řádové sestry, které uměly znakový jazyk. Děti měly 

bohatý program, dívky se učily domácím pracím, chlapci pro změnu dělali práce v dílnách a 

na zahradě. Jezdilo se na výlety, sloužily se mše. Domů se jezdilo zprvu jen na svátky a 

prázdniny, později 1x za měsíc. S nástupem socialismu musely řádové sestry z některých 

ústavů odejít a místo nich nastoupily čerstvé absolventky pedagogicky vystudované bez 

znalostí znakového jazyka. S neslyšícími dětmi se těžko domluvily. Děti strádaly už nejen 

citově, kdy jim chyběl domov a matka, ale i jazykově. 

 Postupem času se vybavení internátu měnilo, internát se modernizoval. Změnily se i 

herny či společenské místnosti. Děti po roce 1968 mohly jezdit domů každý týden, více se 

stýkaly s rodiči. Byl k dispozici velký počet kroužků a mimoškolních aktivit. Výchova byla 

kolektivní a individuálním potřebám dětí se nevěnovala velká pozornost. Nyní se vychovatelé 

o jejich naplnění snaží.  

 I když jsou děti na internátě zahrnovány různými aktivitami, stále jsou bez matky. A 

podle Langmeiera a Matějčka (2011) je nejhorší, když dítě strádá citově (nepřítomnost matky) 

a sociálně. Nejprve se u dítěte projevuje frustrace a při nenaplnění jeho potřeb se u něj začíná 

objevovat deprivace. Čím je dítě menší, tím více je deprivováno odloučením od matky, 

změnou přístupu k němu (místo individuálního kolektivní) a změnou prostředí (domov za 

internát). Neslyšící dítě to má ještě složitější, protože k nepřítomnosti matky a sociálnímu 

strádání se přidává deprivace „jazyková“. Pokud používá znakový jazyk a ten je mu zakázán, 

nebo jej vychovatelé používají jen jako doprovod mluvení. O to víc je dítě negativně 

poznamenáno. V dospívání a dospělosti může být Neslyšící velmi citlivý, mít agresivní 

nálady, malé sebevědomí, strach ze společnosti a může mít nedůvěru ke slyšící společnosti. 

Pokud je ve škole zaměstnaný neslyšící pedagog, dítě v něm může vidět vzor, komunikace 

probíhá bez bariér a pokud je pedagog i dobrým psychologem, dokáže pozitivně ovlivnit 

vývoj dítěte. Na školách pro sluchově postižené vznikaly skupiny Neslyšících, internát je ještě 

více „posílil“ společnými zážitky. Děti zažívaly stejná trápení, stejné bariéry, byly odloučeny 
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od rodičů a měly problémy při komunikaci s některými pedagogy. Mezi sebou si své negativní 

či pozitivní zážitky sdělovaly, radily se, radovaly se. Komunita Neslyšících může být pro dítě 

částečně náhradní rodinou, kde si každý pomáhal a kde našlo pochopení pro své negativní 

zážitky. Podle Lanea (2013) je nemyslitelné, aby byly zrušeny školy pro sluchově postižené 

s internátem. Byť má negativní vliv na vývoj dítěte (při dobrém vedení tomu je alespoň riziko 

menší), internát společenství Neslyšících stmeluje, členové jsou mezi „svými“ a nemají 

jazykovou bariéru. V současné době se ve školství připravuje inkluze. Pokud se bude týkat i 

Neslyšících, může to mít na komunitu negativní dopad. Byla by to opět „doba temna“. Každý 

je jiný, nenajdeme dva totožné jedince, a proto také musíme ke každému přistupovat jako 

k jedinečné bytosti, i když na to občas zapomínáme (Doušová, 2014). K tomu jsou lepší 

podmínky ve školách pro sluchově postižené než v běžných školách. 

 Na internáty při školách pro sluchově postižené nelze nahlížet černo-bíle. Mají 

pochopitelně svá negativa, ale – pro někoho možná překvapivě – mohou mít i svá pozitiva. 

Obecně ústavní péče není pro vývoj dítěte prospěšná, ale v internátech ústavů pro hluchoněmé 

se formovaly komunity, sdružení neslyšících dětí (a v některých případech i neslyšících 

pedagogů), byl umožněn vznik a rozvoj českého znakového jazyka a kulturní jazykové 

menšiny Neslyšících obecně. Zdá se, že otázka nestojí, „jak zajistit, aby žádné neslyšící dítě 

nebylo umístěno do školy pro žáky se sluchovým postižením, natož do jejího internátu,“ ani, 

„jak zajistit, aby všechny neslyšící děti byly umístěny do škol pro sluchově postižené, nejlépe 

do jejich internátů,“ ale „jak zajistit neslyšícím dětem vyrůstat v takovém školním prostředí, 

které by minimalizovalo negativa internátní výchovy a zároveň využilo pozitiva vyplývající 

ze společného vzdělávání neslyšících dětí, popř. i z internátní výchovy, není-li jiná možnost.“ 

V tuto chvíli se jako nejlepší řešení zdají královohradecká Jablíčka I a II. Neslyšící děti jsou 

zde pohromadě, výchova je rodinného typu, takže negativní vliv internátu zde nenajdeme, 

proto je zdravý vývoj neslyšícího dítěte minimálně ohrožen. Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy by se mělo zaměřit na tento fungující systém bydlení, který má nenásilný vliv na 

vývoj dítěte, a podpořit jeho realizaci ve více městech. V zájmu je především zamezení 

deprivačních stavů dětí se sluchovým postižením v důsledku internátní péče a eliminace 

problémů při socializaci po propuštění z něj. 
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