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SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PROPEDEUTIKA
– ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

I. SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA
V obecnějším pojetí je to v podstatě každá pedagogika, speciálněji zaměřená podle věku nebo
předmětu (pedagogika předškolního věku, pedagogika školního věku, pedagogika hudební,
pedagogika vojenská apod.). V našem pojetí jde o vědní disciplínu (vědní oblast), jejímž
předmětem zájmu je výchova a vzdělávání jedinců s určitým typem, formou a rozsahem
postižení – handicapu. Je oborem interdisciplinárním. Jako teoretická disciplína začala být
uznávána speciální pedagogika koncem 19. a začátkem 20. století. Komplexnější chápání
vztahu mezi obecnou a speciální pedagogikou se začalo prosazovat teprve v průběhu 20.
století.
Speciální pedagogika – speciální školství
Speciální školství není žádnou samostatnou či izolovanou kategorií vzdělávacího systému
v ČR, doba výraznějších odlišností a separativních tendencí minula. Speciální školství
poskytuje vzdělávací a výchovný servis handicapovaným ve fázi předškolní péče, plnění
povinné školní docházky i návazné profesní přípravy.
Současné pojetí speciálně pedagogické práce priorizuje hlediska:
- pochopení příčin odlišného přístupu
- organizace systému vzdělávání dětí a jedinců s handicapem vůbec (speciální školství,
běžné školství)
- dosažení maximálně možné úrovně socializačního charakteru v rámci poskytované péče
- poskytování kvalifikované přímé či zprostředkované pomoci
Základní idea speciálně pedagogického přístupu:
• rozvíjet nenarušené funkce a složky osobnosti jedinců s určitým typem postižení
• odstraňovat či kompenzovat důsledky postižení (široké spektrum okolností)
• umožnit odpovídající způsob vzdělávání a tomu podřídit systém péče a přístupu
• zahájit kvalifikovanou péči v optimálním období života jedince
Převzato z: SLOMEK, Zdeněk. Základy speciální pedagogiky. Zdravotně sociální fakulta Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích, katedra speciální pedagogiky, 2006, s. 2.
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II. OZNAČENÍ PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PÉČE V HISTORICKÉM NÁRYSU
1928 = Josef Zeman – „pedopatologie“
• 1929 = Jan Mauer – „duševně úchylné děti“
• 1931 = Nemec Erwin Wexberg – „Sorgenkinder“
• 1936 = Beerová – Morgenstern - „léčebná pedagogika“
• 1939 = v Pedagogické encyklopedii – „pedopatologie“ a „nápravná pedagogika“
• 1948 = Otokar Chlup – „děti méně schopné“
• 1954 = František Ludvík - „zvláštní péče“
• 1955 = Hans Asperger - „Heilpedagogik“
• 1957 = Bohumír Popelár – „speciální pedagogika“ (označení převzala rada zemí)
• 1964 = Viliam Gano – „defektní děti“
• 1965 = Ludvík Edelsberger - „speciální pedagogika defektologická“
• 1967 = USA (Haring, Schiefebusch) – „special education“ (speciální výchova)
• 1968 = Hehlmann (SRN) – „Erziehungsschwierigkeiten“, „Heilpedagogik“,
„Sonderpedagogik“, „Sondererziehung“ (obtížná vychovatelnost, léčebná pedagogika,
zvláštní pedagogika, zvláštní výchova)
• 1972 = Sovák – opět prezentován pojem „speciální pedagogika“
• 1981 = Francouz Bottani – „sociálně kulturně nestejné děti“, Roller – rozdílné děti
• 1995 = Pedagogický slovník – „speciální pedagogika“ je synonymem pro zahraniční
pojmy „léčebná pedagogika“, „nápravná pedagogika“, „pedagogika handicapovaných
dětí“
III. NÁSTIN HISTORICKÉHO VÝVOJE PÉČE O POSTIŽENÉ DĚTI
Začátky systematičtější péče byly realizovány především v pečovatelských zařízeních. Na našem
území v časovém předstihu před dalšími evropskými státy.
1786 – vznikl jako první soukromý Ústav pro hluchoněmé (Dejvice)
1807 – v Praze byl založen slepecký ústav
1846 – zřízen Moravský zemský ústav pro výchovu nevidomých dětí v Brně
1858 – Ústav pro hluchoněmé v Litoměřicích
1871 – Ústav pro hluchoněmé v Českých Budějovicích
1871 – Výchovný ústav pro slabomyslné (zvaný Ernestinum) v Budenicích u Slaného
1913 – Jedličkův ústav pro tělesně postižené v Praze
Převzato z: SLOMEK, Zdeněk. Základy speciální pedagogiky. Zdravotně sociální fakulta Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích, katedra speciální pedagogiky, 2006, s. 4.
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IV. STRUČNÝ HISTORICKÝ VÝVOJ PÉČE O DĚTI S PORUCHOU UČENÍ A CHOVÁNÍ
1896 – poprvé popsán případ dyslektického dítěte
1904 – poprvé zmínka o dyslexii u nás (A. Heveroch: „O jednotlivé neschopnosti naučit se
číst při znamenité paměti“)
1945 – založen Sociodiagnostický ústav – významný podíl Matejček, Langmeier
1962 – 1. třída pro dyslektiky při nemocnici v Brně
1964 – první třídy pro děti s lehkou mozkovou dysfunkcí a vyrovnávací třídy
1964 – založení Psychiatrické léčebny v Dolních Počernicích – péče o indikované děti
Šturma, Žlab, Matejček)
1966 – prvních sedm dyslektických tříd v Praze
1972 – pokyn ministerstva školství k zakládání specializovaných tříd pro děti s poruchou
učení
1984 – pokyny MŠ o odborné práci a doporučení (děti se SPU)
1992 – metodický pokyn k zajištění péče o děti se specifickými vývojovými poruchami učení
v základních školách
1993 – zavedení povinnosti vypracovávat individuální vzdělávací plán při integraci dětí
Převzato z: SLOMEK, Zdeněk. Základy speciální pedagogiky. Zdravotně sociální fakulta Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích, katedra speciální pedagogiky, 2006, s. 6.

Speciální pedagogika je obor samostatný. Zabývá se zákonitostmi rozvoje, výchovy, vzdělávání a
přípravy pro pracovní a společenské začlenění zdravotně a sociálně znevýhodněných jedinců.
Zaměřuje se i na řešení výzkumných úkolů, které souvisejí s posláním oboru.
V posledních letech někteří autoři užívají i termín komprehenzivní speciální pedagogika. Jeho
zavádění má označovat pedagogiku všech skupin handicapovaných osob. Respektuje nejen druh a
stupeň, ale i věk znevýhodněných. Vyjadřuje snahu o ucelenost a všestrannost přístupu k postiženým
osobám.
V posledních letech se rovněž hovoří o změně paradigmatu české speciální pedagogiky a předmětu
péče (služeb) speciální pedagogiky. Jedná se zejména o rozšíření výchovného a edukačního servisu o
terapeuticko-formativní postupy. Jsou nabízeny expresivní formy psychoterapie, jako např. arteterapie,
biblioterapie, pohybová terapie aj.
Cíle speciální pedagogiky vycházejí z principu humanismu. Hlavním cílem oboru v praxi je především
výchova, vzdělávání, příprava na budoucí povolání a všestranná pomoc při jeho realizaci. Hovoříme o
procesu socializace, tj. o začleňování jedince se speciálními potřebami do globální společnosti.
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V. STRUKTURA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY
Vady a poruchy duševní – postižení v oblasti rozumové - psychopedie
- poruchy chování - etopedie
• Vady a poruchy smyslové – postižení sluchového charakteru - surdopedie
- problémy komunikačního typu (řečového) - logopedie
- postižení zrakové - tyflopedie (oftalmopedie)
• Vady a poruchy tělesné – somatopedie
• Kombinované postižení (vícečetné)
• Parciální nedostatky (specifické poruchy učení, lehké
mozkové dysfunkce – ADD, ADHD)
Psychopedie = speciální pedagogika osob s mentálním postižením
Etopedie = speciální pedagogika osob mravně narušených, s poruchami chování
Surdopedie = speciální pedagogika jedinců se sluchovým postižením
Logopedie = speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností
Tyflopedie (oftalmopedie) = speciální pedagogika osob zrakově postižených
Somatopedie = speciální pedagogika osob s tělesným postižením, nemocných a nemocí
oslabených
Kombinovaná postižení = vícečetná: 3 kategorie: a) mentální + další postižení, b) dvě či více
postižení, která nejsou vzájemně podmíněna a chybí mentální defekt, c) artismus

VI. CÍL SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY
Základním problémem cíle speciální pedagogiky je problém míry maximální možné
socializace.
Stupně socializace: integrace – zapojení, splynutí se společností, samostatnost
adaptace - přizpůsobení se prostředí, samostatnost za určitých okolností
utilita – problematická samostatnost, sociální zařaditelnost při vedení
inferiorita – nesamostatnost, sociální nezařaditelnost
Převzato z: SLOMEK, Zdeněk. Základy speciální pedagogiky. Zdravotně sociální fakulta Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích, katedra speciální pedagogiky, 2006, s. 8,9.
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Speciální pedagogika je složitý, vnitřně členěný subsystém. Jedná se spíše o vědní oblast než o
vědní obor, neboť je systémem vědních disciplín se společnými znaky. Lze hovořit o integrujících a
diferencujících činitelích. Integrujícím činitelem je např. zkoumání podmínek průběhu a výsledků edukace. Diferencující činitel je zaměření jednotlivých oborů speciální pedagogiky na různé skupiny
znevýhodněných jedinců.
Základním rysem speciální pedagogiky je interakce mezi speciálně - pedagogickými jevy a
procesy. Speciálně - pedagogickým jevem je např. kategorie: postižený jedinec, znevýhodněný žák,
speciální potřeby aj. Speciálně - pedagogickým procesem je např.: speciální edukace, komprehenzivní
rehabilitace, reedukace atd.
Speciální pedagogika je nejtěsněji provázána především s pedagogikou obecnou. Tento vztah je
určen obecným filozofickým principem dialektické jednoty obecného a jedinečného, speciálního.
Proces speciálních komplexních (komprehenzivních) služeb postiženým jedincům je podmíněný také
kvalitními znalostmi fyziologie a patologie jako východiska v rámci biologických věd.
Není možné opomenout význam psychologických a sociologických vědních oborů. Je to např.
psychologie obecná, psychologie vývojová, patopsychologie, sociální psychologie, psychologie dítěte,
sociologie, aj. Speciální pedagogika také úzce spolupracuje s vědami lékařskými. Je to např. pediatrie,
neurologie, ortopedie, kineziologie, psychiatrie, ORL, oftalmologie atd. Tyto disciplíny jsou chápány
jako tzv. vědy deskriptivního charakteru. Deskriptivní vědy popisují postiženého člověka takového,
jaký reálně je. Jejich součástí jsou i další, tzv.: přímé pomocné vědy
– patopsychologie, která zkoumá zvláštnosti utváření a vývoje psychických procesů a vlastností různě
znevýhodněných (postižených) jedinců, včetně formování jejich osobnosti,
– patobiologie, která se zaměřuje na anatomické, fyziologické a morfologické zvláštnosti, etiologii,
průběh a prognózu chorobných změn,
– sociální patologie postižených, zabývající se zkoumáním negativních jevů ve společnosti a jejich
důsledky pro postižené.

Převzato z: RENOTIÉROVÁ, Marie. Základy speciální pedagogiky I. Univerzita Palackého
v Olomouci Pedagogická fakulty, Olomouc, 2005, s. 23.
V r. 1983 definoval Miloš Sovák pojem defekt (z lat. defektus – úbytek, vada, nedostatek, porucha)
jako chybění, ztrátu, vadu, nedostatek v anatomické stavbě organismu a poruchy v jeho funkcích.
Ačkoliv v posledních letech se spíše užívají jiné termíny (zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění,
postižení, poškození, aj.), obsah pojmu se nezměnil. Jedná se o poškození v oblasti integrity
organismu v důsledku poruchy či narušení v oblasti somatické, psychické, sociální nebo senzorické.
Defekt reparabilní je upravitelný, se zvratnou prognózou, defekt ireparabilní je nezvratný,
neupravitelný.
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Podle doby vzniku defekty dělíme na:
– vrozené, které vznikají v době prenatální, perinatální nebo raně postnatální,
– získané, vznikající v průběhu celého života.
Podle charakteru lze defekty (postižení, poškození, zdravotní znevýhodnění) členit na:
– orgánové, které postihují orgány nebo jejich části, přičemž příčinou může být vývojová vada, nemoc
nebo úraz,
– funkční, kdy se jedná o poruchu funkce orgánu nebo celého organismu bez poškození jeho tkáně.
Vznikají v důsledku narušení vzájemných sociálních vztahů mezi jedincem a jeho prostředím.
Nejčastěji do této skupiny jsou řazeny orgánové neurózy, psychoneurózy a poruchy chování.
Podle druhu se defekty člení na:
– pohybové,
– sluchové,
– zrakové,
– řečové,
– mentální,
– poruchy chování,
– parciální postižení,
– vícenásobná postižení
Podle intenzity (hloubky) defektu:
– lehký – dosud není narušen vztah ke společnosti, ani toto nebezpečí ne-hrozí,
– středně těžký – jedinec je ohrožen poruchou společenských vztahů, příp. tato porucha je již téměř
vyvinuta,
– těžký – je charakterizován velmi vážným poškozením nebo ztrátou sociálních vztahů.

Převzato z: RENOTIÉROVÁ, Marie. Základy speciální pedagogiky I. Univerzita Palackého
v Olomouci Pedagogická fakulty, Olomouc, 2005, s. 29, 30.
Použitá literatura:
SLOMEK, Zdeněk. Základy speciální pedagogiky. Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích, katedra speciální pedagogiky, 2006.
RENOTIÉROVÁ, Marie. Základy speciální pedagogiky I. Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulty, Olomouc, 2005.
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LEGISLATIVNÍ RÁMEC A SYSTÉM PÉČE O ŽÁKY SE SPECIÁLNĚ
VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, PORADENSKÝ SYSTÉM ČR

I. HISTORIE INTEGRACE
Na konci 60. let minulého století byla z iniciativy UNESCO vytvořena aktivita na podporu žáků se
speciálně- vzdělávacími potřebami. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
popsala čtyři modely integrace:1
medicínský model – medicínsky orientovaná péče realizovaná ve speciálních zařízeních předpokládá
přizpůsobení se dítěte stávající vzdělávací struktuře.
sociálně patologický model – se zaměřuje na sociální prvky procesu, diskriminaci a sociální adaptaci
postižených.
model prostředí – tento model předpokládá změny ve školském prostředí, včetně optimálního
materiálního a personálního.
antropologický model – se zaměřuje na sociální aspekt jedince
Vítková (2004) rozlišuje čtyři formy integrace:
fyzická integrace – přítomnost postižených a intaktních jedinců na stejném místě,
funkční integrace – aktivní participace obou skupin,
sociální integrace – všichni patří ke stejné skupině,
společenská integrace – spoluúčast na společenském a kulturním životě

II. VYMEZENÍ POJMU ŽÁCI SE SPECIÁLNĚ VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
•
•
•
•

Základní právní předpisy
Zákon č. 561/ 2004 Sb. Školský zákon
Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dětí, žáků
a studentů mimořádně nadaných. ve znění pozdějších právních předpisů
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2011
- 2015.

1

Pajurková, Š. Přístupy ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu
školních vzdělávacích programů. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra
Speciální pedagogiky. Bakalářská práce, 2008.
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•

Vyhláška č. 72/ 2005 Sb, o o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských zařízeních ve znění pozdějších právních předpisů.

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou dle § 16 školského zákona (zákon č. 561/2004
Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) považovány osoby:2
se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči,
souběžným postižením více vadami, vývojovými poruchami učení nebo chování),
se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími
zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování),
se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálněkulturním postavením,
ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou
výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azyl,
§ 17 školského zákona vymezuje vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů. Tato část školského
zákona vymezuje školám a šk. zařízením povinnost vytvářet nadaným žákům podmínky pro jejich
rozvoj s možností rozšířené výuky některých předmětů nebo skupin předmětů. Sportovním třídám,
které jsou určeny pro žáky se sportovním nadáním může ředitel školy odlišně upravit organizaci
vzdělávání. Ředitel školy může mimořádně nadaného žáka nebo studenta přeřadit do vyššího ročníku
bez absolvování předešlého ročníku (1Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných
(5) Speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů
zjišťuje školské poradenské zařízení.
Podle §16 školský zákon vymezuje: 3
pro žáky se zdravotním postižením mohou být zřizovány v rámci školy jednotlivé třídy, oddělení nebo
studijní skupiny
Ředitel může po vyjádření školského poradenského zařízení ve třídě, kde se vzdělává žák se
zdravotním postižením i znevýhodněním, zřídit funkci asistenta pedagoga, podkladem pro žádost je
vždy doporučení školského poradenského zařízení.
Postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky podle zvláštního
vládního předpisu

2

Školský zákon, 2004 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů

3

Školský zákon, 2004 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů
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III.

PORADENSKÁ PÉČE O ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI
POTŘEBAMI

Vyhláška MŠMT 72/2005 sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a šk. poradenských
zařízeních §7 vymezuje poskytování poradenských služeb ve škole následujícím způsobem:4
Škola pro žáky zajišťuje tyto poradenské služba to obvykle prostřednictvím školského poradenského
pracoviště, které má zřízeno každá škola. Liší se ale složením dle finančních prostředků školy.
viz.obrázek níže.Služby školy odpovídají počtu a vzdělávacím potřebám žáků a zaměření
poradenských služeb ve škole.
Školské poradenské pracoviště se zaměřuje zejména na:
• prevenci školní úspěšnosti,
• primární prevenci rizikového chování,
• kariérové poradenství,
• podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků z
jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním ( IVP § 18 vyhl 73/2005 sb),
• péči o žáky nadané a mimořádně nadané,
• průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem včetně vytváření podkladů pro jeho
snižování,
• metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků
a dovedností do vzdělávací činnosti školy.
Následující obrázek ukazuje skladbu školního poradenského pracoviště.
V případě, že škola nemá školního psychologa nebo speciálního pedagoga nahrazuje jeho činnost
částečně pracovník školského poradenského zařízení. Činnosti poradenského psychologa či
speciálního pedagoga a školních odborných pracovníků se liší zejména svým charakterem a cílem
péče.

4

Vyhláška MŠMT 72/2005 sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a šk. poradenských zařízeních §7
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Ředitel školy

Metodik
prevence

Školní psycholog

Školní
poradenské
pracoviště

Výchovný
poradce

Školské
poradenské
zařízení- PPP,
SPC
Školní speciální
pedagog
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5

IV. STANDARDNÍ ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCE

• Poradenská činnost
Kariérové poradenství
1. Koordinace mezi kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi
2. Základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování zájmových dotazníků,
analýza preferencí odborného vzdělávání
3. Individuální šetření k volbě povolání ( spolupráce s třídními učiteli )
4. Spolupráce se šk. poradenskými zařízeními ( PPP, SPC) a SVP při zajišťování poradenských
služeb přesahující kompetence školy
5. Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích Úřadů
práce, spolupráce s rodiči o možnosti individuálních návštěv v těchto střediscích
6. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání pozornost a příprava návrhů
na další péči
7. Zajištění nebo zprostředkování diagnostiky speciálně vzdělávacích potřeb, intervenční činnosti
8. Příprava podmínek pro integraci dětí se zdravotním postižením , koordinace porad. služeb
mezi školou a šk. poradenským zařízením
9. Poskytování kariérového poradenství žákům se zřetelem k jejich vzdělávacích potřebách
Metodické a informační činnosti
• Zprostředkování pedagogické diagnostiky a intervence
• Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování
žáků , integrace, IVP, práce s nadanými
• Předávání odborných informací pedagogickým pracovníkům školy
• Poskytování informací o činnosti školy, šk. a dalších poradenských zařízeních v regionu, o
jejich zaměření, kompetencích, možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným
zástupcům
• Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších
poradenských zařízeních a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
• Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného
poradce, navržená a realizovaná opatření

5

Vyhláška MŠMT 72/2005 sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a šk. poradenských zařízeních,
příloha 3
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V. ŠKOLSKÁ PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ

Školská poradenská
zařízení

Pedagogickopsychologická poradna
PPP

Speciálně- pedagogické
centrum
SPC

Středisko výchovné péče
SVP

Standardní činnosti pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra jsou
vymezeny vyhláškou č.72/2005 Sb. a přílohou č.1 této vyhlášky. Standartní činnosti středisek
výchovné péče se v tuto chvíli připravují.
1) Pedagogicko-psychologická poradna
PPP jsou zřizovány kraji. Odborné týmy PPP tvoří psychologové, speciální pedagogové, sociální
pracovnice, metodik prevence PPP. Činnosti vykonávají na poradenských pracovištích, ale také na
školách a šk. zařízeních. Poskytují také krizovou intervenci včetně telefonické.
Činnosti PPP:
• zjišťuje pedagogicko-psychologickou připravenost žáků na povinnou školní docházku a
vydává o ní odborný posudek;¨
• doporučuje zákonným zástupcům a řediteli školy zařazení žáka do příslušné školy a třídy a
vhodnou formu jeho vzdělávání;
• spolupracuje při přijímání žáků do škol;
• zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků ve školách a vypracovává odborné posudky a
návrhy opatření pro školy a školská zařízení na základě výsledků psychologické a speciálně
pedagogické diagnostiky;
• poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo rizikem v
osobnostním nebo sociálním vývoji,
• poskytuje poradenské služby zaměřené na vyjasňování osobních, zejména kariérových
perspektiv žáků,
15
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•
•
•
•
•
•

•

poskytuje metodickou pomoc a konzultace školám, a to i v oblasti identifikace mimořádného
nadání a péče o nadané žáky; metodici péče o nadané jsou ve všech krajích,
zajišťuje prevenci sociálně patologických jevů ve školách,
zajišťuje metodické vedení výchovných poradců a metodiků prevence.
V oblasti kariérového/profesního poradenství spolupracují s úřady práce.
Poradenské nebo terapeutické vedení rodin s dítětem nebo žákem (v případech problémů,
které negativně ovlivňují vzdělávání dítěte nebo žáka).
Poradenské konzultace a krátkodobé poradenské vedení zákonných zástupců dětí předškolního
věku a žáků ZŠ (v případě i žáků SŠ), kterým je poskytována individuální nebo skupinová
diagnostická a intervenční péče poradny.
Poradenské konzultace a doporučení pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím děti a žáky,
kterým je poskytována individuální nebo skupinová diagnostická a intervenční péče

•

Informační a metodická činnost. Příprava podkladů pro vzdělávací opatření, dokumentace
apod.:

•

Metodické vedení práce výchovných poradců a školních metodiků prevence v ZŠ a SŠ.

•

Příprava podkladů:
a) pro individuální a skupinovou integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování
do ZŠ a SŠ,
b) pro zařazení žáků se specifickými poruchami učení a chování do škol, tříd, oddělení a
studijních skupin.

•

•
•

Při přípravě podkladů může v případech, kdy je dítě v dlouhodobé péči odborného lékaře a
klinického psychologa, školské poradenské zařízení vycházet z podkladů a závěrů klinického
psychologa, který tuto dlouhodobou péči dítěti poskytuje.
Poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům v oblasti péče o děti
předškolního věku, žáky ZŠ a SŠ, jejichž školní vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost.
Poskytování odborných konzultací pedagogickým pracovníkům ZŠ a SŠ v souvislosti s
integrací žáků se zdravotním postižením a s vytvářením a naplňováním individuálních
vzdělávacích plánů pro tyto žáky.

•

Zpracování zpráv o žácích pro zákonné zástupce, školy a další instituce v souladu s předpisy o
ochraně osobních údajů

•

Vypracování posudků žákům s přiznaným uzpůsobením podmínek státní maturitní zkoušky
pro žáky s SPUCH

•

Vedení dokumentace, vedení evidence a administrativa související se standardními činnostmi
v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
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•

Metodická pomoc při tvorbě preventivních programů škol.

Spolupráce se středisky výchovné péče při poskytování standardních služeb pro žáky se specifickými
poruchami chování a s rizikem vzniku sociálně patologických jevů, pro jejich zákonné zástupce a
pedagogické pracovníky, kteří je vzdělávají.
2) Speciálně pedagogické centrum
Speciálně pedagogická centra jsou zřizována převážně při speciálních školách a jejich úkolem je
poskytovat poradenské služby, podpůrnou péči a odbornou pomoc v procesu pedagogické a sociální
integrace žákům se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, jejich zákonným zástupcům
a pedagogům, kteří s těmito žáky pracují.
Odborné týmy center tvoří speciální pedagogové, psychologové a sociální pracovníci, podle druhu a
stupně zdravotního postižení klientů jednotlivých center mohou být tyto týmy doplňovány dalšími
odbornými pracovníky.
Činnost center se uskutečňuje ambulantně na pracovišti centra a návštěvami odborníků ve školách a
školských zařízeních, případně v rodinách a zařízeních pečujících o žáky se zdravotním postižením
Speciálně pedagogické centrum zejména:zjišťuje:
• speciální připravenost žáků se zdravotním postižením na povinnou školní docházku a speciální
vzdělávací potřeby žáků se zdravotním postižením a žáků se zdravotním znevýhodněním,
• zpracovává odborné podklady pro integraci těchto žáků a pro jejich zařazení či přeřazení do
škol a školských zařízení a pro další vzdělávací opatření,
• zajišťuje speciálně pedagogickou péči a speciálně pedagogické vzdělávání pro žáky se
zdravotním postižením a žáky se zdravotním znevýhodněním, kteří jsou integrováni, a pro
žáky s těžkým a kombinovaným zdravotním postižením, kteří nemohou docházet do školy;
• zajišťují zapůjčování odborné literatury nebo rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
podle potřeb žáků,
• vykonává speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku a poskytuje poradenství a
pomoc při řešení problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků se
zdravotním postižením a žáků se zdravotním znevýhodněním,
• na zjištění individuálních předpokladů a vytváření podmínek pro rozvíjení schopností těchto
žáků a na jejich začleňování do společnosti,poskytuje poradenství v oblasti vzdělávání žáků
se zdravotním postižením pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům,
• poskytuje metodickou podporu školám, které vzdělávají žáky se zdravotním postižením nebo
zdravotním znevýhodněním.
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3) Středisko výchovné péče6
Střediska výchovné péče poskytují všestrannou preventivně výchovnou péči nezletilým s rizikem či
projevy sociálně nežádoucího chování. Jsou zřizována MŠMT při diagnostických ústavech. Poskytují
ambulantní a pobytové služby. Aktuálně vznikají jako alternativa k pobytovým službám denní
stacionáře pro žáky s poruchami chování.
Legislativa, která upravuje činnost SVP:
• Zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských
zařízeních a o preventivní péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
• Zákon č. 218/ 2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech
mládeže a o změně některých zákonů
• Zákon č. 41/2009 Ssb. změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
• Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací
péče ve střediscích výchovné péče ze dne 29. 6. 2007
• Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 21/2007 k činnosti středisek výchovné
péče č.j.14744/2007-24
• Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování
mezi žáky škol a školských zařízení (č.j. 24 246/2008-6)
Činnosti SVP:
•
•
•

6

participují na vzdělávání dětí a mládeže s poruchami chování,
poskytují první odbornou pomoc dětem experimentujícím s drogou, jejich rodičům a
pedagogickým pracovníkům,
provádějí speciálně pedagogické a psychologické vyšetření žáků se specifickými i
nespecifickými poruchami chování a žáků ohrožených negativními společenskými jevy.

www.ospod.cz
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PSYCHOLOGICKÁ A SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ INTERVENCE7

Vyhláška 72/ 2005 Sb. o poskytování školských poradenských službách příloha č. 1 vymezuje
psychologickou a speciálně pedagogické intervence následovně:
Poradenská intervence (včetně telefonické) u dětí předškolního věku, žáků ZŠ a SŠ, zákonných
zástupců a pedagogických pracovníků v životní krizi či nouzi a individuální pomoc těmto jedincům při
zpracování krize v případech problémů, které negativně ovlivňují vzdělávání dítěte nebo žáka.
•
•

•
•

Individuální práce s dětmi předškolního věku s nerovnoměrným vývojem, s obtížemi v
adaptaci.
Základní individuální a skupinová reedukace žáků se specifickými poruchami učení, jejichž
problémy vyžadují odborně mimořádně náročnou speciálně pedagogickou péči.Individuální
práce se žáky ZŠ a SŠ s obtížemi v adaptaci, s osobnostními, sociálně-vztahovými a
podobnými problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
Kariérové poradenství pro žáky ZŠ a SŠ a studenty VOŠ (individuální a skupinové).
Poradenské nebo terapeutické vedení rodin s dítětem nebo žákem (v případech problémů,
které negativně ovlivňují vzdělávání dítěte nebo žáka).

•

Poradenské konzultace a krátkodobé poradenské vedení zákonných zástupců dětí předškolního
věku a žáků ZŠ (v případě i žáků SŠ), kterým je poskytována individuální nebo skupinová
diagnostická a intervenční péče poradny.

•

Poradenské konzultace a doporučení pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím děti a žáky,
kterým je poskytována individuální nebo skupinová diagnostická a intervenční péče poradny
(tzv.intervence ve škole pro žáky).

* jedná se o tzv. krátkodobou intervenci, tj. takovou, která netrvá déle než 1/2 roku.
Speciálně pedagogické vyšetření zahrnuje:
•

Diagnostika poruch učení a návrh podpůrných a vyrovnacích opatření.

•

Diagnostika poruch komunikačních schopností, včetně návrhu podpůrných a vyrovnávacích
opatření.

7

Vyhláška 72/2005 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů příloha č. 1 Standartní činnosti šk. poradenských
zařízení
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•

Diagnostika a terapeutické vedení žáků a studentů s výchovnými problémy včetně návrhů
podpůrných a vyrovnávacích opatření.

•

Aplikace speciálních didaktických zkoušek vztahující se k příslušné věkové kategorii žáka a
typu jeho postižení – u žáků, kteří výukově selhávají, se jedná zpravidla o následující
zkoušky:

1. Zkouška čtení. Při vyšetření sledujeme základní charakteristiky čtenářského výkonu - rychlost,
správnost, techniku čtení a porozumění používány jsou standardizované texty.
2. Zkouška psaní: Úroveň psaní se hodnotí z hlediska grafické, pravopisné a obsahové stránky
diagnostickými nástroji je opis, přepis a diktát při psaní sledujeme způsob sezení, držení pera,
psacího náčiní, způsob psaní, úroveň grafomotoriky a vizuomotorické koordinace.
3. Zkouška matematických schopností:
Používány jsou standardizované testy, posuzuje se úroveň operační, úsudková, paměťová
zkoušky zaměřené na úroveň percepčně - kognitivních oblastí, sleduje se: úroveň sluchového a
zrakového vnímání o úroveň prostorové a pravolevé orientace, lateralita, řeč (výslovnost,
vyjadřovací schopnosti, slovní zásoba).
4. Metoda DOV: Zjištění oslabených oblastí výkonu mozku.
V případě potřeby zahrnuje speciálně pedagogická diagnostika další zkoušky, např. zkoušky motoriky,
vizuomotorické koordinace, vyšetření pozornost. Speciálně pedagogické vyšetření v PPP i SPC
zpravidla probíhá 90 minut. Komplexní vyšetření zahrnuje speciálně pedagogické a psychologické
vyšetření, které může být rozděleno do dvou setkání každé cca 2 hodiny. Po vyšetření je rodič
seznámen s výsledky vyšetření, se způsoby ošetření výukových obtíží. Podkladem pro vyšetření potíží,
které mohou ovlivňovat školní výkon dítěte a žáka a zpráva ze školy.
Každý pedagog, který odesílá žáka ke speciálně-pedagogickému nebo psychologickému vyšetření je
hodnocení výsledků výuky pedagogem. Pedagog by měl zhodnotit pobyt žáka ve škole. Hodnocení ve
škole může mít několik rovin8:
•

Kontrolní – pro učitele,

•

nástroj evaluace výkonnosti a osobnosti žáků

•

Zpětná vazba žákovi, o tom co zvládl a v čem se musí zlepšit.

Každé speciálně-pedagogické vyšetření začíná stanovením zakázky, tzn. co žadatel našich služeb
očekává, s čím konkrétně potřebuje pomoci?
a) Rozhovor (úvodní, diagnostický, konzultační).
8

Smékal, V.;Zapletalová, a kol. :Zprava z vyšetření ve škole a ve školském poradenském zařízení. Praha, IPPP
ČR 2006.
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b) Diagnostika. Zjištění příčin nežádoucího chování (používané diagnostické nástroje):
• Dotazníky - zaměřené na rizikové chování, zájmové dotazníky, styly výchovy, styly učení,
motivační dotazníky, osobnostní dotazníky.
• Rozhovor (viz výše, náhled klienta na daný problém atd.)
• Projektivní techniky - zaměřené na sebepojetí a sebehodnocení žáka, hodnotový a osobnostní
profil klienta
• Sociometrické šetření - zjišťování sociálního klimatu v sociální skupině nejčastěji v třídním
kolektivu určené k individuální (zjištění postavení klienta v třídním kolektivu) či skupinové
diagnostice {sociální klima třídy, skupinová dynamika, vrstevnické vztahy atd.).
c) Doporučení, náprava, aplikace podpůrných a vyrovnávacích opatření.

OBJASNĚNÍ SOUČINNOSTI LEGISLATIVNÍCH NOREM SE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍM.
OPRÁVNĚNOST VYDÁVÁNÍ ODBORNÝCH POSUDKŮ.
Legislativa vyžaduje v následujících případech vyjádření školského poradenského zařízení, která jsou
pro rozhodování ředitelů škol zásadní a slouží jako podklad pro vydávání jejich rozhodnutí.
Primárně jsou tyto situace citovány ve Školském zákoně.9 Jedná se o následující situace:
• Zařazení žáků a studentů do příslušné kategorie speciálních vzdělávacích potřeb (§ 16 odst. 5)
– zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění.
• Speciální vzdělávací potřeby žáků zjišťuje školské poradenské zařízení a to i na základě
doporučení ostatních odborníků např. ze zdravotnictví popř. ze soukromé sféry.
• Zřízení funkce asistenta pedagoga pro žáka se zdravotním postižením a zdravotním
znevýhodněním ve třídě nebo studijní skupině mateřské školy, základní školy, základní školy
speciální, střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy (§ 16 odst. 9) – opět podkladem
může být doporučení odborníků z jiných rezortů, konečné vyjádření jako podklad pro přiznání
finančních prostředků spočívá na školském poradenském zařízení.
• V případě zřízení funkce asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním
vyjádření školského poradenského zařízení požadováno není. Praxe škol ovšem ukazuje,
že mnoho krajských úřadů a kontrol ČŠI jej vyžaduje.
• Přeřazení mimořádně nadaného žáka plnícího povinnou školní docházku do vyššího
ročníku bez absolvování předchozího ročníku (§ 17 odst. 3), souběžně je nutné také
vyjádření lékaře pro děti a dorost.
• Doporučení vzdělávání žáka podle individuálního vzdělávacího plánu, ředitel školy o něm
rozhodne na základě žádosti zákonného zástupce nebo zletilého žáka (§ 18).
9

Zákon 561 /2004 Sb. Školský zákon ve znění pozdějších právních předpisů
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•

•

•

•

•
•

•

•

Přijetí dítěte se zdravotním postižením ke vzdělávání v mateřské škole (§ 34 odst. 6).
V tomto případě je možné využít také vyjádření registrujícího praktického lékaře pro děti a
dorost.
Ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole (§ 35 odst. 1 písm. c). Jedním ze zákonem
definovaných důvodů pro možné rozhodnutí o ukončení vzdělávání v mateřské škole je
doporučení k ukončení docházky do mateřské školy zpracované v průběhu zkušebního pobytu
dítěte odborným lékařem nebo školským poradenským zařízením.
Přijetí dítěte k povinné školní docházce před dovršením šesti let věku (§ 36 odst. 3). Dítě,
které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku,
může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně
tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte
narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného
od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a
odborného lékaře.
Odklad povinné školní docházky (§ 37 odst. 1). Spolu s žádostí o odklad povinné školní
docházky je nutné doložit vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo
klinického psychologa. Tato vyjádření musí být shodná.
Povolení individuálního vzdělávání (§ 41 odst. 2 písm. h) . Žádost zákonného zástupce o
individuální vzdělávání musí obsahovat vyjádření školského poradenského zařízení.
Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením (§ 42). Dítěti s hlubokým mentálním
postižením stanoví krajský úřad místně příslušný podle místa trvalého pobytu dítěte se
souhlasem zákonného zástupce dítěte takový způsob vzdělávání, který odpovídá
duševním a fyzickým možnostem dítěte, a to na základě doporučujícího posouzení
odborného lékaře a školského poradenského zařízení. Krajský úřad zároveň zajistí
odpovídající pomoc při vzdělávání dítěte, zejména pomoc pedagogickou a metodickou.
K zajištění této péče může krajský úřad pověřit také školské poradenské zařízení (zejm.
speciálně pedagogické centrum).
Zařazení do přípravné třídy základní školy (§ 47 odst. 2). Zařazování žáků do přípravné
třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě
písemného doporučení školského poradenského zařízení. Přípravné třídy základní školy jsou
zřizovány jak při běžných základních školách, tak při školách praktických a speciálních.
Předpokládá se, že přípravná třída vyrovná vývoj dítěte a žáci po jejím absolvování se začínají
vzdělávat v běžném vzdělávacím proudu, pokud nemají kromě sociálního znevýhodnění
zdravotní postižení.
Vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným
postižením více vadami a s autismem v základní škole speciální (§ 48 odst. 1). Zařazení
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dítěte se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více
vadami nebo s autismem do třídy přípravného stupně základní školy speciální (§ 48 a odst. 2)
zařazení dítěte do třídy přípravného stupně základní školy speciální rozhoduje ředitel školy na
žádost zákonného zástupce a na základě písemného doporučení školského poradenského
zařízení. Převedení žáka do vzdělávacího programu základního vzdělávání pro žáky se
zdravotním postižením nebo do vzdělávacího programu základní školy speciální (§ 49).
Ředitel školy může žáka převést do vzdělávacího programu upraveného pro žáky se
zdravotním postižením na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení
pouze s předchozím písemným souhlasem zákonného zástupce žáka. Ředitel školy je povinen
informovat zákonného zástupce žáka o rozdílech ve vzdělávacích programech a o
organizačních změnách, které ve spojení s převodem do jiného vzdělávacího programu mohou
nastat.
Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.
vymezuje poradenským zařízení tyto úkoly:
• Poskytování speciálního vzdělávání (§ 2). Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u
kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického resp.
psychologického vyšetření školským poradenským zařízením a jejich rozsah a závažnost jsou
důvodem k zařazení žáků do speciálního vzdělávání.
• Vypracování individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami (§ 6 odst. 2 a 6). Při zpracování IVP škola mimo jiné vychází ze závěrů vyšetření
školským poradenským zařízením. IVP je zpracován ve spolupráci se školským poradenským
zařízením a zákonným zástupcem zletilého žáka nebo zletilým žákem.
• Kontrola dodržování a vyhodnocování postupů a opatření stanovených v IVP (§ 6 odst.
8). Školské poradenské zařízení sleduje a dvakrát ročně vyhodnocuje dodržování postupů a
opatření stanovených v IVP a poskytuje žákovi, škole i zákonnému zástupci žáka poradenskou
podporu. V případě nedodržení stanovených opatření informuje o této skutečnosti ředitele
školy.
• Zabezpečení realizace speciálního vzdělávání a podpůrných opatření (§ 8 odst. 2).
Speciální vzdělávání a podpůrná opatření doporučená školským poradenským zařízením
zabezpečuje škola ve spolupráci se školským poradenským zařízením.
• Zařazení žáka do školy, třídy nebo studijní skupiny zřízené pro žáky se zdravotním
postižením resp. převedení do vzdělávacího programu upraveného pro žáky se
zdravotním postižením (§ 9 odst. 1). Jednou z podmínek zařazení je písemné doporučení
školského poradenského zařízení, jehož součástí je navržení konkrétních podpůrných opatření.
• Diagnostický pobyt (§ 2 odst. 2). Nezbytnou podmínkou zařazení žáka na diagnostický pobyt
písemné doporučení školského poradenského zařízení, jehož součástí je navržení konkrétních
24

poznámka

podpůrných opatření. O průběhu diagnostického pobytu vydá školské poradenské zařízení
zletilému žáku nebo zákonnému zástupci žáka zprávu a doporučení obsahující návrhy
vzdělávání žáka. Zpráva a doporučení se vydávají nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení
diagnostického pobytu.
• Zařazení žáka se zdravotním postižením resp. zdravotním znevýhodněním do třídy nebo
skupiny určené žákům s jiným druhem zdravotního postižení (§ 10 odst. 2). O zařazení
žáka rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka a
písemného doporučení školského poradenského zařízení. Počet takto zařazených žáků je
omezen na max. 25 % nejvyššího počtu žáků v dané třídě či skupině.
• Zjišťování mimořádného nadání (§ 12 odst. 2). Mimořádné nadání žáků zjišťuje školské
poradenské zařízení.
• Vypracování a vyhodnocování IVP pro žáky mimořádně nadané (§ 13 odst. 1, 5 a 7)
IVP vychází mimo jiné ze závěrů psychologického vyšetření. IVP se vypracovává ve spolupráci se
školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem zletilého žáka nebo zletilým žákem.
Pověřený pracovník školy sleduje průběh vzdělávání mimořádně nadaného žáka a poskytuje společně
se školským poradenským zařízením podporu žákovi i jeho zákonným zástupců.
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky, ve znění pozdějších předpisů:
• Hodnocení výsledků vzdělávání žáků (§ 14).Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z
posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu.
Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje
individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení.
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších
předpisů ustanovuje:
• Zajištění náhradní činnosti pro žáka se zdravotním postižením (§21). V případě uvolnění
žáka se zdravotním postižením z vyučování10) ředitel školy na základě doporučení školského
poradenského zařízení zajistí náhradní způsob vzdělávání žáka nebo náhradní činnosti v době
vyučování příslušného předmětu.
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách
maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů vymezuje:
Přihlášení žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky k maturitní
zkoušce (§ 4 odst. 3). K přihlášce přiloží žák odborný posudek školského poradenského zařízení.

10

§ 67 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
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Tento posudek se založí do školní matriky. Náležitosti posudku k přiznání uzpůsobení podmínek pro
konání maturitní zkoušky, úprava podmínek pro konání maturitní zkoušky (§ 20 odst. 3 a 4)
Posudek školského poradenského zařízení obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a
skupiny žáků podle druhu zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění stanovených
v příloze vyhlášky, návrh úprav podmínek a způsobu konání maturitní zkoušky, výčet kompenzačních
pomůcek a doporučení rozsahu a formy případné asistence, tlumočnických služeb nebo odlišností
hodnocení. Podmínky pro konání maturitní zkoušky se upraví žákovi vždy, pokud z posudku vyplývá,
že zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění trvá k termínu odevzdání přihlášky déle než jeden
rok. V případech, kdy zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění s výjimkou žáků s přiznaným
uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky podle přílohy č. 2 bodu 5 písm. a) skupiny 1
(SPUO-1) trvá kratší dobu než jeden rok nebo nastane v době od odevzdání přihlášky do termínu
konání maturitní zkoušky, uzpůsobí podmínky pro konání maturitní zkoušky ředitel školy v dohodě
s daným školským poradenským zařízením s přihlédnutím k pravidlům uzpůsobení maturitní zkoušky
pro žáky se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním uvedeným v příloze č. 3
vyhlášky.
Vyrovnávací opatření
Zahrnují postupy a metody, které učitel pužije v běžném individuálním přístupu v rámci svého
výukového přístupu např.:
• poskytnutí delšího času na činnost ovlivněnou specifickou poruchou učení a chování
(SPUCH).
• případné krácení úkolů ve výuce i domácích úkolů, DÚ,
• kontrola záznamu domácích úkolů,
• drobnější úpravy metod ověřování znalostí (preference jedné formy-např. ústní, rozfázování
prověřovaného učiva do více kratších úseků, volby metod testů, doplňování do předtištěného
textu, zadání písemné práce v PC apod.),
• drobnější úpravy hodnocení a klasifikace: zvýšená tolerance z hlediska počtu a charakteru
chyb, akceptace "fonetické transkripce“ v CJ na přechodnou dobu, poskytnutí možnosti ústní
opravy nezdařené písemné práce ještě před jejím oklasifikováním, zadávání diktátů a dalších
prověrek k předchozí domácí přípravě, časová úprava (např. prodloužení času) v etapě od
nácviku k prověřování znalostí žáků, rozfázované zadání zcela konkrétních úseků učiva
k domácí přípravě před zkoušením aj.
• poskytování názorných opor ve výuce (nejedná se o speciálně vytvořené pomůcky či texty):
předtištěná doplňovací cvičení, okopírované záznamy z vyučovací hodiny (např. naukových
předmětů), poskytnutí PC na samostatnou práci, přehledové tabulky k učivu, kalkulátor, ale i
tabulky např. pro dysortografiky,
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Podpůrná opatření
Pedagog vykonává nad rámec běžných pedagogických povinností a nesou s sebou zvýšenou finanční
náročnost. Obecně zahrnují:
• finanční potřebu na materiály a technologie, např. papír, laminování, barevná kopírka,
pomůcky jako počitadlo, manipulační materiál pro rozvoj početní představivosti apod.,
• zajištění upravených textů (např. s vytknutím podstatného z probírané kapitoly učiva, se
zmnožením názorných zobrazení k lepšímu pochopení a další úpravy vyžadující přímou
pracovní aktivitu pro učitele individuálně směrem k žákovi se SPUCH),
• poskytnutí individuálních pomůcek, včetně těch, které vyrobil či navrhl učitel předmětu
speciálně pro daného žáka (například příprava návrhu tabulky, modelu apod. rodině, která
pomůcku s dítětem vyrobí),
• náklady na odměny pedagogů podílejících se na tvorbě materiálů k opatřením a na jejich
realizaci, na platy pedagogů vedoucí reedukaci, měla by zahrnovat také financování služeb
školních speciálních pedagogů a psychologů

SYSTÉM ŠKOL V ČR ZAJIŠŤUJÍCÍ ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ
Základní škola – RVP-ZV
Základní škola praktická – zajišťuje vzdělávání prioritně pro žáky s lehkou mentální retardací
RVP ZV- příloha B ( LMP), 25% žáků, kteří jsou vzděláváni v této škole mohou mít jiné
zdravotní postižení než lehkou mentální retardaci, potom jsou vzděláváni zpravidla dle RVP
ZV s individuálním vzdělávacím plánem ( IVP).

27

poznámka

Základní škola
RVP-ZV

Základní škola
speciální
RVP- SŠ

Základní škola
praktická
RVP ZV- příloha
LMP

Rehabilitační ročník
SŠ
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SYSTÉM ŠKOL V ČR ZAJIŠŤUJÍCÍ STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Střední odborná učiliště, střední
odborné školy, Gymnázia,
Konzervatoře,vyšší odborné školy

Učební obory E
- Odborná učiliště
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Praktická škola jednoletá
Praktická škola dvouletá

INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

11

Všechny děti potřebují vzdělávání, které jim umožní rozvíjet vztahy a připravit je na život ve
většinové společnosti. Inkluzívní vzdělávání vychází z principů:
• Všichni žáci a pracovníci školy jsou stejně důležití.
• Žáci se zapojují do školní kultury, vzdělávacího procesu a komunity.
• Školní prostředí, politika a praxe se mění tak, aby byla zohledněna různorodost žáků.
• Odstraňují se překážky v učení a zapojují se všichni studenti.
• Rozdíly mezi studenty jsou vnímány jako inspirace pro výuku, nikoliv jako problém, který je
třeba řešit.
• Respektuje se právo žáků na vzdělávání v místě, kde žijí.
• Dochází ke zkvalitňování škol pro potřeby žáků i učitelů.
• Podporují se vzájemně prospěšné vztahy mezi školami a okolní komunitou.
• Inkluze ve vzdělávání je jedním z aspektů inkluze ve společnosti.

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ:
Vyhláška 72/2005 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů příloha č. 1 Standartní činnosti šk.
poradenských zařízení.
Kratochvílová, J. a kol.: Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách. NÚV. Praha
2012. ISBN 978-80-87063-55-2
Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), § 16, § 18.
Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a
dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.
www.inkluze .cz/ Ukazatel inkluze: rozvoj učení a zapojení ve školách / T. Booth, M. Ainscow. CSIE,
2007.
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PROBLEMATIKA MENTÁLNÍ RETARDACE, SPU A AUTISMU

MENTÁLNÍ RETARDACE
Mentální retardace (duševní opoždění) = postižení rozumových schopností.
Mentální retardace je stav zastaveného či neúplného duševního vývoje, který je zvláště
charakterizován narušením dovedností, projevujících se během vývojového období úrovní vývoje
poznávacích, pohybových a sociálních schopností. Retardace se může vyskytovat společně s jakoukoli
jinou duševní nebo tělesnou poruchou nebo bez ní (MKN – 10, 1992).
Vágnerová (2005, s. 359) definuje mentální retardaci jako neschopnost dosáhnout odpovídajícího
stupně intelektového vývoje. Hlavním znakem mentálního postižení je podle Vágnerové (Praha 2005)
nedostatečný vývoj myšlení a řeči, omezená schopnost učení a z toho vyplývající obtížnější adaptace
na běžné životní podmínky a požadavky, to znamená na školu.
Z hlediska školy jde o postižení základních předpokladů, nezbytných ke zvládnutí výukových
požadavků a dosažení standardního stupně vzdělání.
Příčinou mentální retardace je postižení CNS, které může vzniknout různým způsobem. V některých
případech vlivem dědičnosti (heredita, genetika), v jiných dochází k poškození mozku v prenatálním
vývoji nebo poškozením při porodu či krátce po něm (úrazem, ozářením, zánětem aj.). V důsledku
onemocnění (např. epilepsie) či úrazů mozku může dojít ke vzniku mentální retardace i v pozdějším
vývojovém období.
U lehké mentální retardace může jít o lehčí organické poškození mozku nebo jen o krajně nepříznivé
vlivy společenské, jako těžká výchovná zanedbanost, psychická deprivace apod. Děti s těžkou
výchovnou zanedbaností mohou podávat ve škole velmi špatný výkon a působit dojmem mentálně
retardovaného. Právě tyto projevy pak vedou k mylnému posuzování dítěte s normálním intelektem
jako mentálně retardovaného jeho pedagogem či okolím. Psychologické vyšetření intelektu však ukáže
lepší výsledky a ve škole při individuální péči a vhodném metodickém postupu dochází ke zlepšení
výsledků, na rozdíl od mentálně retardovaných. Proto je třeba pečlivě rozlišit příčiny žákova
neprospěchu, kvalifikovaným psychologickým vyšetřením s použitím inteligenčních testů (Čáp, 1993).
Mentální postižení je trvalé, trpí jím přibližně 3% dětské populace.
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Pozorovatelné projevy MR dítěte na začátku školní docházky:
 Dítě neprojevuje zvídavost, zájem o něco nového, o poznávání a učení
 Dítě špatně chápe, je nutné mu vysvětlovat opakovaně a jiným způsobem, učí se obtížně
V těchto projevech se mentálně retardované liší od ostatních dětí, které mají školní obtíže z jiných
příčin.
Naproti tomu špatný školní výkon a některé zvláštnosti chování jsou společné retardovaným s jinými
skupinami problémových žáků:
 Nedostatky v řeči
 Zúžená informovanost
 Silné a neovládané afekty
 Citová lhostejnost
 Zhoršené soustředění pozornosti
 Narušování pravidel hry i vyučování
 Agresivní chování

I. Lehká mentální retardace
U většiny dětí jde o lehké mentální postižení, umožňující byť, mnohdy problematické, zařazení do
běžné školy a společnou socializaci s vrstevníky. Vágnerová (Praha, 2005) vymezuje lehkou mentální
retardaci pomocí úrovně zachovaných rozumových schopností. Podle takového vymezení děti s lehkou
mentální retardací dosahují 50-70% normy.
Dle MKN – 10 (1992) je lehká mentální retardace vymezována IQ v rozmezí 50 – 69.






Pro jedince s lehkou mentální retardací bývá charakteristická omezenější zvídavost a
preference podnětového stereotypu. Dítě neprojevuje zájem o něco nového o poznávání a
učení. Myšlení takto postižených jedinců je charakteristické značnou stereotypností,
rigiditou a ulpíváním na známých postupech, řešeních.
Řeč si lehce mentálně postižené dětí osvojují opožděně, dosahuje nižší vývojové úrovně
v oblasti porozumění i vlastního verbálního vyjadřování, které bývá postiženo formálně i
obsahově. Většinou ale dosahují schopnosti řeč užívat účelně v každodenním životě a jsou
schopni udržovat konverzaci. Mívají sníženou jazykovou citlivost, jejich řeč je agramatická,
hovoří v jednoduchých, krátkých větách. Mohou mít artikulační potíže.
Schopnost učení je v různé míře narušena, učí se převážně mechanicky. Touha po učení,
potřeba učení je slabší, učení je primárně motivováno emočně, ne kognitivně. Hlavní potíže
se objevují nejčastěji při teoretické práci ve škole. Jedinci s tímto typem mentální retardace,
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obzvláště na její horní hranici lez zaměstnat prací, vyžadující spíše praktické než teoretické
schopnosti, manuální prací.







Někdy se u dětí s lehkou mentální retardací můžeme setkat s nedostatečnou kontrolou a
ovládáním emocí.
Mentálně postižené dítě má stejné základní potřeby jako jeho vrstevníci, ale tyto potřeby
mohou být pod vlivem omezenějších rozumových schopností různým způsobem
modifikovány.
Většina z nich dosáhne úplné nezávislosti v osobní péči (jídlo, mytí, oblékání, vylučování) a
v praktických a domácích dovednostech, i když vývoj proti normě je mnohem pomalejší.
Nápadnosti v chování lehce mentálně postižených dětí jsou dost často pouze důsledkem
neporozumění situaci a nedostatečně rozvinuté schopnosti akceptovat nějaká omezení.
Sebehodnocení mentálně postižených dětí nebývá zcela objektivní, bývají nekritičtí, pod
vlivem svých emocí. (dle Vágnerová, 2005 a MKN-10, 1992)

Při vzdělávání dítěte s lehkou mentální retardací je důležitá volba vhodné školy, kdy je třeba
respektovat možnosti dítěte a jeho specifické vlastnosti a nedostatky. Je možná integrace do běžné
školy, která je často velmi náročná a vyžaduje emoční vyrovnanost a odolnost vůči zátěži od žáka.
Možností je také zařazení do speciální školy, kde je menší počet žáků, jsou zde žáci se stejnými
vzdělávacími předpoklady, vyučuje zde speciální pedagog způsobem a tempem, který odpovídá
možnostem těchto dětí.

II. Středně těžká mentální retardace
U jedinců se středně těžkou mentální retardací:
 sledujeme pomalý rozvoj chápání a užívání řeči, konečné schopnosti v této oblasti jsou
omezené
 je opožděná a omezená schopnost starat se sám o sebe a zručnost, někteří jedinci potřebují
dohled po celý život
 školní výsledky jsou slabé, pokroky těchto jedinců ve škole jsou omezené, ale někteří si osvojí
základy čtení, psaní, počítání
 v dospělosti jsou tito jedinci schopni vykonávat jednoduchou manuální práci, při jasné
strukturaci úkolů pod odborným dohledem.
Dle MKN – 10 (1992) je středně těžká mentální retardace definována rozmezím IQ 35 - 49.
Děti se střední až těžkou mentální retardací jsou tak značně vývojově opožděné, že vyžadují tolik
zvláštní péče, že se s nimi již na ZŠ nesetkáváme.
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III. Těžká a hluboká mentální retardace
Většina jedinců trpí značným stupněm poruchy motoriky nebo jinými přidruženými defekty, jedná se
již o výrazné poškození či chybný vývoj CNS. IQ je v rozmezí 20 – 34.
Hluboká mentální retardace je vymezena IQ již pod 20. Prakticky jsou to jedinci těžce omezeni ve své
schopnosti porozumět požadavkům nebo instrukcím nebo jim vyhovět. Většina jedinců je imobilní či
výrazně omezená v pohybu. Tito jedinci vyžadují stálý dohled a péči druhé osoby. Většinou nejsou
schopni nebo pouze minimálně pečovat o své základní potřeby. V některých případech lze dosáhnout
nejzákladnějších jednoduchých zrakově prostorových dovedností a jedinec je schopen pod dohledem a
vedením se podílet na domácích a praktických úkonech (MKN – 10, 1992).

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ
Předpokladem školní úspěšnosti je komplex různých schopností, které je možné využívat, znalosti a
dovednosti, které jsou základem pro další rozvoj potřebných kompetencí, i motivace k učení, která
umožňuje překonávat dílčí obtíže. Všechny schopnosti však nemusí být rozvinuty rovnoměrně ve
stejné míře, kdy vývojovým nerovnoměrnostem mohou přispět různé faktory, dispoziční i sociální.
Prospěch v jednotlivých předmětech je závislí na různých dílčích schopnostech (např. slovní
pohotovosti, zralosti vizuální percepce, jazykové citlivosti apod.). Pokud bude vývoj některé z dílčích
schopností z jakéhokoliv důvodu opožděn nebo narušen, vzniká riziko, že dítě bude v dané oblasti
selhávat. Každý jedinec má jiné složení individuálních schopností a předpokladů ke školní práci.
Menší nerovnoměrnosti nejsou příliš důležité a projevují se jen malým rozdílem ve známkách
z jednotlivých předmětů. Větší rozdíly mohou představovat pro určitou oblast výuky značné
znevýhodnění. Typické pro vznik specifických poruch učení je rozložení, kdy obecná inteligence žáka
je dostačujících, ale nejsou dostatečně rozvinuty některé z dílčích kompetencí (Vágnerová, 2005).

Specifické (vývojové) poruchy učení
Předpona dys znamená rozpor, deformaci. Druhá část názvu je přejata z řeckého označení činností,
které jsou postiženy.
Dysfunkce je špatná, deformovaná funkce. Z hlediska vývoje je dysfunkce neúplně vyvinutá funkce,
afunkce je ztráta již vyvinuté funkce.
Mezi dys-poruchy nepatří pomalé osvojování dovedností číst, psát a počítat u dětí vývojově nezralých,
u dětí s inteligencí na hranici mentální retardace.
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Specifické poruchy učení se člení podle toho, jakou oblast postihují. Dle MKN-10 (1992) jsou
nazývány specifické vývojové poruchy školních dovedností a jsou členěny do následujích kategorií:
 Specifická porucha čtení.
 Specifická porucha psaní a vyjadřování psaním.
 Specifická porucha počítání.

Příčiny specifických poruch učení
Specifické poruchy učení jsou vývojovou poruchou. Jedná se o výukové problémy, vznikající
v důsledku dílčích dysfunkcí, potřebných pro osvojení různých školních dovedností. SPU nejsou
způsobeny postižením zraku, sluchu, jemné motoriky, mentální retardací či jinou psychickou poruchou
nebo nepříznivými vlivy prostředí, i když jejich vnější projev může být dost podobný (dítě nečte,
nepíše apod.). Základem specifických poruch učení je drobná porucha centrálního nervového systému.
Mohou vznikat dědičností, v prenatálním období či při porodu, dalšími onemocněními a poškozeními
v průběhu vývoje jedince, event. kombinací různých příčin. Mohou se kombinovat s různými jinými
formami postižení (např. smyslové vady). (Vágnerová, 2005)

I. Dyslexie – porucha učení
Při této poruše je úroveň čtení výrazně nižší než všeobecná inteligence. Žáci, mají nápadné potíže se

zvládáním čtení a jejich výsledky ve čtení jsou mnohem horší než výkony v jiných
předmětech.
Dyslexie – lze definovat jako neschopnost naučit se číst, přestože má dítě přijatelné rozumové
schopnosti a nechybí mu ani přiměřená výchovná a výuková péče. Dyslektické děti mívají zpravidla
podstatně horší známky ze čtení, resp. z českého jazyka než z jiných předmětů. Starší děti s dyslexií
později mívají i celkově zhoršený prospěch, protože úspěšnost v mnoha předmětech závisí na
schopnosti učit se pomocí čtení, ale také proto, že v důsledku svých neúspěchů postupně ztrácejí
motivaci a na školní práci rezignují. Aby bylo možné posoudit, zda jde skutečně o dyslexii, je nutné
dítě vyšetřit psychologem a speciálním pedagogem. (Vágnerová, 2005, s. 62-63)
Výskyt dyslexie
Dyslexie je nejznámější a zároveň nejčastější poruchou učení. Dyslexií trpí přibližně 3% českých dětí,
nadpoloviční většina z nich potřebuje k překonání těchto potíží odbornou pomoc (Matějček, 1993)
Častěji bývají postiženi chlapci než dívky, minimálně v poměru 3:1. (Graham et al. 1999).
(Vágnerová, 2005, s.65)
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Příčiny vzniku dyslexie
Zvládnutí čtení vyžaduje součinnost většího počtu různých schopností a dovedností. Pokud některá
z nich není dostatečně rozvinuta, bude-li nějak narušena jejich koordinace a integrace, dítě bude mít ve
výuce problémy. Různorodá může být nejenom individuálně typická struktura dílčích symptomů a
z toho vyplývající konkrétní projev, ale i její etiologie, obvykle jde o kombinaci několika dílčích
faktorů, dědičných dispozic a vnějších vlivů.
1) Genetické dispozice – mohou významně přispět ke vzniku poruch učení. Z výzkumů
vyplývá, že dyslexie je ze 60-70% závislá na genetických dispozicích a zbytek závisí
na působení prostředí. Pro geneticky podmíněnou dyslexii bývá charakteristické
celkové opoždění vývoje jazykových kompetencí.
2) Exogenní vlivy mohou být příčinou prenatálního, perinatálního i postnatálního
poškození mozku, resp jeho určitých oblastí, na nichž závisí vznik dyslektických
potíží. Dyslexie může vzniknout i v pozdějším věku, obvykle následkem nějakého
postižení CNS. (Vágnerová, 2005)

II. Dysgrafie – porucha psaní
Pokud dítě není schopné zvládnout proces psaní v obvyklém časovém úseku a jeho písemný projev je i
grafomotoricky nepřený, lze uvažovat o specifické poruše učení – dysgrafii. Dysgrafie je specifická
porucha učení, která postihuje písemný projev. Projevuje se neschopností správně napodobit tvary
písmen, obtížným zapamatováním si tvarů písmen, vynecháváním některých jejich detailů, event.
přidáváním jiných, obtížemi při spojování jednotlivých písmen, písmo je neupravené a občas i hůře
čitelné. Přestože dítě musí na psaní vynaložit značné úsilí, bývá výsledek špatný. Často bývá zahrnuta
pod pojmem dyslexie.

III. Dysortografie – porucha pravopisu
Dysortografie je specifická porucha pravopisu. Vyskytuje se často spolu s dyslexií a dysgrafií.
Porucha nepostihuje celou oblast gramatiky, týká se pouze tzv. specifických dysortografických jevů.
Je to postižení jazykových schopností. Patří do kategorie specifických poruch jazyka a řeči, v tomto
případě psané. Dysortografie je neschopnost naučit se gramaticky správně písemně vyjadřovat,
přestože dítě má přijatelné rozumové schopnosti a nechybí mu ani přiměřená výchovná stimulace a
výukové vedení. Děti s touto poruchou nejčastěji zaměňují krátké a dlouhé samohlásky, nerozlišují
slabiky dy –di, ty – ti, ny – ni, vynechávají, přidávají zaměňují písmena či celé slabiky atd.
Písemný projev dítěte trpícího dysortografií obsahuje různé, obvykle dost typické chyby:
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Tendence zaměňovat písmena, která se zvukově a tvarově podobají.
Vynechávání znamének svědčí pro potíže v rozlišování krátkých a dlouhých slabik,
objevují se i záměny slabik nebo celých slov.
Problémy v užívání gramatických pravidel, nepřesné skloˇování nebo časování,
užívání nesprávných tvarů.
Slovosled ve větě bývá nestandardní, formulace jsou těžkopádné a často velmi
zjednodušené, jako by dítě psalo cizím jazykem.
Někdy je porucha tak závažná, že dítě nedovede odlišit ani hranice jednotlivých vět,
slov ve větě, resp. Pořadí písmen, která je tvoří.
(Vágnerová, 2005)

Výskyt dysgrafie a dysortografie
Dysgrafie a dysortografie se velmi často vyskytuje společně, jako komplexní porucha psaného
projevu. Tyto potíže jsou méně časté než dyslexie, postihují přibližně 2% žáků. I v tomto případě je
častější výskyt u chlapců.
Příčiny vzniku dysgrafie a dysortografie
Zvládnutí psaní vyžaduje součinnost většího počtu různých schopností a dovedností, které by měly
dosáhnout alespoň přijatelné úrovně. Pokud některá z nich není dostatečně rozvinuta, dítě bude mít ve
výuce problémy. Příčinou vzniku dysgrafických a dysortografických obtíží mohou být různé dílčí
dysfunkce, resp. poruchy jejich koordinace a integrace. Dost často jde o tytéž obtíže jako v případě
dyslexie. Jejich závažnost i kombinace může být, stejně jako u dyslexie, u jednotlivých dětí rozdílná,
ale i v tomto případě lze předpokládat v etiologii převahu biologických faktorů.
1) Genetické dispozice k rozvoji některé dílčí nedostačivosti jsou významné i v případě
dysgrafie a dysortografie.
2) Exogenní vlivy mohou být příčinou prenatálního, perinatálního či postnatálního poškození
mozku, resp. Jeho určitých oblastí, na nichž závisí vznik uvedených poruch. Těžkou
dysgrafii lze chápat jako jednu z variant dyspraxie. Takto postižené děti také velmi špatně
kreslí a bývají nápadně manuálně nezručné.
Pokud má dítě nápadně špatný písemný projev, je nejprve nutné zjistit příčinu těchto potíží. Obtíže se
z vládáním psaní či pravopisu bývají často interpretovány jako pouhý projev lajdáctví, závisející pouze
na motivaci dítěte, a podle toho jsou jeho písemné práce hodnoceny.

IV. Dyskalkulie – porucha matematických schopností
Neúspěch v matematice může mít různé příčiny. Může to být nedostatek zkušeností se základy
počítání, které dítě získává v rodině. Starším školákům mohou chybět základní znalosti a dovednosti,
které jsou předpokladem úspěšného zvládnutí obtížnější látky. Výkony v matematice může negativně
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ovlivnit i nesoustředěnost a nedostatečná kapacita pracovní paměti. Nejčastější příčinou neúspěchu
v matematice je nedostatek nadání. Specifická porucha učení, která postihuje pouze matematické
schopnosti, je mnohem vzácnější.
Dyskalkulie jako specifická porucha počítání, resp. manipulace s čísly. Projevuje se neschopností
zvládnout počtářské dovednosti, přestože celková inteligence dítěte je mnohem lepší než jeho
matematické schopnosti a je vyučováno obvyklým způsobem. Specifická porucha počítání se
zpravidla projevuje již od počátku školní docházky obtížemi při zvládání základních počtářských
dovednosti. Projevuje se mimo jiné obtížemi v orientaci na číselné ose, záměnami číslic (např. 6-9),
záměnami čísel, neschopností provádět matematické operace (sečítání, odečítání, násobení, dělení),
poruchami v prostorové a pravolevé orientaci.
Pro potvrzení dyskalkulie je třeba porovnat výsledky v matematice s celkovou úrovní inteligence,
případně s výsledky v jiných předmětech.
Výskyt dyskalkulie
Názory na četnost dyskalkulie v populaci školních dětí se liší, frekvence této poruchy dosahuje
pravděpodobně jen zlomek procenta. Dyskalkulie je vzácnější než specifické poruchy čtení a psaní
(Vágnerová, 2005).
Příčiny vzniku dyskalkulie
Jsou stejně jako v případě jiných poruch učení, především biologické, ať už jsou závislé na dědičných
předpokladech, nebo jsou důsledkem specifického poškození určité oblasti CNS. Matematické
schopnosti vyžadují koordinované a integrované fungování různých mozkových struktur,
lokalizovaných v obou hemisférách. Z toho vyplývá i předpoklad značné variability jejich možného
postižení. (Vágnerová, 2005).

Uvedené poruchy se neprojevují pouze v oblasti, kde je defekt nejvýraznější. Mají naopak řadu
společných projevů. Objevují se často poruchy řeči, obtíže v soustředění, poruchy pravolevé a
prostorové orientace, často je nedostatečná úroveň zrakového a sluchového vnímání i další obtíže.
Mohou vznikat z různých příčin, proto se pro poruchy čtení, psaní, pravopisu a matematických
schopností užívá souhrnný název specifické vývojové poruchy učení.
Specifická porucha učení se může stát sociálním stigmatem. Dítě bývá hodnoceno jako celkově
neschopné a neochotné pracovat (Vágnerová, Praha 2005, s. 86)
Děti se SPU nejsou schopné dosáhnout stejných výsledků, nemohou se vyrovnat ostatním, požadavky
školy mnohdy nezvládají i přes veškeré úsilí své i rodiny. Opakovaný prožitek neúspěšnosti pak
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zvyšuje pravděpodobnost zhoršení sebehodnocení a vzniku nedostatečné sebedůvěry. Mohou vést
k různým psychickým potížím a např. i k naučené bezmocnosti.
Specifické poruchy učení lze vhodnými terapeutickými postupy zlepšit, míra zlepšení závisí na
závažnosti postižení, na složení dílčích dysfunkcí i na osobnosti dítěte, a samozřejmě také na volbě
správného pedagogického nebo psychoterapeutického postupu.
Speciálně-pedagogická péče je velmi důležitá, zaměřuje se na nápravu specifických potíží, resp.
dílčích dysfunkcí, které jsou příčinou určité poruchy učení. Náprava probíhá pomocí soustavy
speciálních cvičení. Důležité je, aby cvičení začala co nejdříve a výchovný postoj k dětem byl
adekvátní. (je třeba povzbuzovat dítě, vyvarovat s posměchu, netrpělivosti, netrestat je za to, co není
v jeho moci. Předcházíme tím nežádoucímu sebehodnocení dítěte. Speciálně-pedagogickou péči –
diagnostiku, poskytují PPP a v poslední době i speciálně-pedagogická centra. Následnou péči a
nápravu by měli poskytovat ve školách proškolení pedagogové tzv. dyslektičtí asistenti.
Psychologická, resp. psychoterapeutická pomoc bývá zaměřena na dítě, ne redukci sekundárních
potíží, které se vytvářejí jako reakce na specifickou zátěžovou situaci. Jde např. o redukci napětí.
Prognóza specifických poruch učení závisí na mnoha faktorech, další vývoj takových dětí může být
velmi rozdílný. U většiny žáků dojde v průběhu docházky do základní školy k určité úpravě potíží a
jejich kompenzaci. Případné zlepšení je závislé na přiměřenosti nápravného postupu, na trpělivosti a
vytrvalosti dítěte i jeho rodičů. V některých případech dochází k viditelnému zlepšení až v pozdějších
vývojových obdobích.

AUTISMUS
Dětský autismus patří do kategorie postižení označovaných jako pervazivní vývojové poruchy
dle MKN – 10 (1992). Tyto poruchy závažným a komplexním způsobem poškozují psychický vývoj
dětí již od raného dětství. Autismus je souhrnný název pro různé, někdy velmi těžce diferencovatelné,
varianty s podobnými projevy (Vágnerová, Praha 2005).

Příčiny vzniku a výskyt autismu
Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se důsledek
organického poškození mozku, ale jeho etiologie není jednoznačně vymezena. Pravděpodobně se
může rozvinout různými způsoby a na jeho vzniku se může podílet více různých faktorů. Předpokládá
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se, že určitou roli zde hrají genetické faktory, různá infekční onemocnění a chemické procesy v
mozku. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj
dítěte je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a
představivosti. Autismus doprovází specifické vzorce chování, na základě jejichž pozorování a popisu
tuto poruchu diagnostikujeme.
Projevuje se buď od dětství, nebo v raném věku (do 36 měsíců), projevy deficitů se v průběhu vývoje
mění. Je relativně vzácný, i když v poslední době zaznamenal výskyt této diagnózy vzestupnou
tendenci. Výskyt autismu je 3x – 4x častější u chlapců než u dívek.
Epidemiologické studie uvádějí výskyt 15 - 25 případů autismu na 10 000 narozených dětí (podle
šířky diagnostických kritérií). Potencionálně tedy žije v České republice 15 - 20 000 osob s autismem.
To znamená, že každý rok se narodí v České republice okolo 200 dětí s autismem (či pervazivní
vývojovou poruchou).
Autismus může být, a často bývá, kombinován s jinými poruchami či handicapy psychického i
fyzického rázu (mentální retardace, epilepsie, smyslové poruchy, geneticky podmíněné vady atd.). U
autismu se vyskytují všechny stupně IQ, ale asi u tří čtvrtin se vyskytuje mentální retardace. Často se
přidružuje problematické chování rozdílné intenzity. Někteří lidé s autismem mají pouze mírné
problémy (např. nemají rádi změny), u druhých pozorujeme agresivní nebo sebezraňující chování.
Také hyperaktivita, neschopnost soustředění nebo výrazná pasivita se často s autismem pojí. Příčiny
autismu nejsou známy a symptomatika se prolíná s jinými vývojovými poruchami (těžké poruchy řeči,
těžké poruchy aktivity a pozornosti, neverbální porucha učení). Z těchto důvodů nemůže být diagnóza
v raném věku nikdy stoprocentní. Také přesný vývoj poruchy se nedá přesně předpovědět. Nejsme
schopni s jistotou určit, zda se objeví řeč, zda dítě, které má těžkou formu autismu, se nedovyvine do
formy lehké a naopak.

Popis projevů autistických jedinců dle Vágnerové (2005):




Autismus postihuje většinu psychických funkcí, ale nejnápadnější je porucha sociálních a
komunikačních kompetencí. Autistické děti mívají problémy v oblasti sociálního
porozumění, v mezilidských vztazích a komunikaci, typické jsou i nápadné stereotypy
chování. Vývoj autistických dětí bývá opožděný a v mnoha oblastech i kvalitativně narušený a
nerovnoměrný.
Úspěšná adaptace na školu, plnění požadavků učitele a zařazení do vrstevnické skupiny je pro
autistické dítě velmi náročné, mnohdy až nesplnitelné, protože jedním z projevů tohoto
postižení je porucha socializace. Autistické děti neprojevují zájem o sociální kontakt.
Důvodem pro to může být, že jsou pro ně všechny sociální signály těžko pochopitelné, a proto
nezajímavé nebo dokonce nepříjemné.
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Typickým projevem autismu jsou komunikační problémy. Autistické děti nereagují
standardním způsobem na běžné sociální signály, např. na oční kontakt, úsměv a mimiku
obličeje. Obličej je pro ně příliš proměnlivý, nejsou schopné diferencovat jednotlivé mimické
výrazy, nechápou jejich význam. Tyto děti nejsou schopné empatie, nerozumí emočním
projevům druhých.
Typickým příznakem autismu je narušený vývoj řeči a především neschopnost ji používat
jako prostředek komunikace. V komunikaci autisty jde většinou o repetitvní monolog než o
dialog. Řeč se někdy nevytváří vůbec nebo je pouze primitivní a v mnoha směrech odlišná, je
porušeno její porozumění i expresivní složka. Verbální projev autistu je charakteristický
stereotypií (opakovaným používáním stejných výrazů), nedodržováním slovosledu,
zkomoleninami, často o sobě hovoří ve 2. či 3. osobě. Jeho řeč nemá funkci sdělení, tak je mu
to v zásadě jedno.
Komunikační funkci mají v jejich případě mnohdy různé nápadné a neobvyklé projevy
chování (výbuchy vzteku, agrese a sebezraňování).
Autistické dítě nenavazuje obvyklé vztahy s lidmi, mívají narušený vztah k lidem.
Nejdůležitějším rozlišovacím mechanismem je pro ně rozdíl mezi běžným a novým, dosud
neznámým. Pro tyto děti je typická neschopnost utvořit si k někomu emoční vztah, nerozvíjí
se ani obvyklá citová vazba k matce či jiným členům rodiny. Standardní nejsou ani
vrstevnické vazby, dítě si s vrstevníky nehraje ani nenavazuje kontakty. Autistické děti
nechápou význam mezilidských vztahů a nemají potřebu je mít. Často ale vytváří vázanost na
známé objekty, prostředí.
Autisté nerozlišují jednotlivé sociální situace a nerozumí jejich smyslu. Nechápou tedy ani
nevhodnost svého chování. Nejsou schopni se učit nápodobou a v důsledku toho si neosvojí
mnohé způsoby chování. Důsledkem je porucha sociální adaptace.
Narušení kognitivního vývoje. S autismem bývá v 75% spojena mentální retardace, pouze
malá část autistických dětí (5-20%) má rozumové schopnosti v mezích široké normy. Tato
forma autismu je nazývána jako vysoce funkční autismus. Výjimečně se u autistů najdou
jedinci s jednostranným nadáním (např. hudebním)
Odlišnost percepce. Autistické děti zpracovávají běžné podněty jinak, než je obvyklé.
Nevnímají svět standardním způsobem, při jeho vnímání a poznávání preferují jiné smyslové
kvality než jejich vrstevníci. Zpracování získaných informací se může projevit i zvýšenou
citlivostí na některé běžné podněty, které u nich mohou vyvolávat i nadměrnou reakci (např.
zvýšená citlivost na hluk s reakcí útěku, zakrývání si uší). Autisté mívají i narušenou
pozornost, což se projeví problémy v selekci a diferenciaci různých podnětů.
Rozvoj symbolického myšlení bývá narušen, je zřejmá porucha fantazijní produkce.
Autistické děti se často zajímají o takové vlastnosti objektů, které nejsou pro jiné vrstevníky
zajímavé a podstatné (např. o strukturu povrchu předmětu). Nejsou schopné diferencovat mezi
podstatným a nepodstatným. Mívají problémy v oblasti exekutivních funkcí, nedovedou
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plánovat, odložit nějakou činnost, organizovat informace, neporozumí názoru druhých, pokud
je odlišný od jejich vlastního názoru. Velmi obtížně se tedy orientují ve světě.
Učení autistických dětí má také své zvláštnosti. Spontánní učení je značně limitované, těmto
dětem chybí důvod k osvojení mnoha znalostí a dovedností. Nejsou schopni generalizovat
svou zkušenost. Autistické dítě je také velmi těžké motivovat. Sociální ocenění (úspěch,
uznání či pochvala) pro ně nemá žádnou hodnotu, ale jsou schopné podmiňování, reagují na
odměnu či trest (tj. na pozitivní či negativní posílení).
Nápadnosti v chování. Odlišnosti ve zpracování a interpretaci podnětů z okolí vede u autistů
k jinému způsobu reagování. Autistické děti nediferencují ve svém chování k živým
bytostem a věcem, neodhadnou ani potencionální nebezpečí a ohrožení. Častým projevem je
stereotypní manipulace (např. točení kolečkem). Tyto děti upoutávají věci, jež se samy nějak
stereotypně pohybují.
Tendence k rigiditě a stereotypu se projevuje potřebou rituálů. Autisty uspokojuje, když
mohou určité úkony provádět opakovaně, ve stále stejném pořadí, na stejném místě, stejným
způsobem. Pokud je jejich rituál něčím narušen, reagují výrazně odmítavě. Neúčelné
pohybové stereotypy se objevují zejména, pokud je dítě podrážděné, a mívají nutkavý
charakter.
Osobnost autistického dítěte. Vzhledem k neschopnosti navázat hlubší vztah, chybí těmto
dětem prožitek svého vlastního významu pro druhého člověka. V důsledku toho nemohou
získat mnohé informace nezbytné pro rozvoj vztahu k sobě samému, pro vymezení
sebehodnocení a sebeúcty. Autisté nechápou specifičnost své identity a mívají problémy
s porozuměním sobě samému, vlastnímu uvažování a prožívání, s ovládáním sebe sama,
vlastního chování.

Do této kategorie pervazivních vývojových poruch patří i děti s Aspergerovým syndromem.
Aspergerův syndrom je charakteristický disharmonickým vývojem osobnosti s převažující poruchou
v oblasti socializace a komunikace. Na rozdíl od autismu nebývá u této poruchy narušen vývoj řeči
či inteligence. Jejich verbální projevy ale také bývá nápadný, především svou monotónností, tendencí
k dlouhým monologům, a pedantickým důrazem na správnost použití jazyka. Myšlení je rigidní, i oni
mají problémy s porozuměním a abstrakcí, často chápou sdělení zcela doslovně, nerozumí metaforám,
žertům apod. Ve škole mívají problémy především v sociální adaptaci, kterou narušuje jejich
egocentrismus, nedostatek empatie a humoru, neobvyklé zájmy oproti vrstevníkům. Svoje obtíže si
uvědomují a mohou je trápit. Někdy i děti s Aspergerovým syndromem bývá obtížné zaujmout a ve
škole mohou selhávat.
Péče o autisty
Základní obtíže lidí s autismem nezmizí, projevy a chování se však s postupujícím věkem mění.
Mnozí lidé s autismem se rozvíjí tak, že jejich odlišné chování či obtíže jsou mnohem méně nápadné a
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handicapující. V prognóze velmi záleží na typu poruchy autistického spektra, míře symptomatiky, výši
intelektu, přístupu ke vzdělání a odborné pomoci a přístupu rodičů.
S dítětem, u kterého byla diagnostikována PAS (porucha autistického spektra), se dá cíleně pracovat.
Jediným obecným a prokazatelně úspěšným způsobem pomoci dětem s autismem je speciální
pedagogická péče s využitím metodiky kognitivně behaviorální terapie. Pokud dítěti svým speciálním
přístupem umožníme porozumět světu, který ho díky jeho handicapu chaoticky obklopuje, je
stoprocentní šance, že u dítěte dojde ke zlepšení. Speciálně vyškolení pedagogové užívají nejčastěji
metodiku strukturovaného učení, která za prioritu považuje nácvik funkční komunikace a individuální
přístup v psychoedukaci. Vizualizace a strukturalizace jsou základními metodickými pilíři přístupu k
lidem s autismem. Speciální přístup snižuje výskyt problematického chování, zajistí efektivitu
vzdělávacího procesu, dítě se zlepšuje v samostatnosti, učí se pracovnímu chování, spolupráci a
novým dovednostem. Mnohým dětem s autismem umožní funkční komunikaci.
Integrace autistických dětí do běžných škol bývá účelná spíše výjimečně a závisí na možnostech a
kompetencích každého dítěte a jeho okolí. Při zvažování vhodnosti a efektivity integrace do běžné
třídy je třeba posoudit možný přínos v oblasti vzdělávání a socializace. Pro děti s Aspergerovým
syndromem jsou požadavky školy zvládnutelnější v oblasti výuky, protože mívají zachované
rozumové schopnosti na dostatečné úrovni.
U některých dětí byl zaznamenán úplný ústup symptomatiky (jedná se zhruba o 2% klientů), což je s
největší pravděpodobností zapříčiněno faktem, že diagnóza autismu se opírá o pouhý popis chování a
není stanovena na identifikaci konkrétní nefunkční oblasti či spojeních v mozku.
Lidé s mentální retardací (trvalé snížení rozumových schopností) vždy budou potřebovat určitou míru
asistence. Lidé s intelektem v pásmu normy a dobrými komunikačními schopnostmi si mohou najít
samostatnou práci, založit rodinu, mít děti. Každopádně přítomnost poruchy autistického spektra je
výrazným handicapem do života a vyhlídky na běžné fungování v životě jsou výrazně omezené. Což
ovšem neznamená, že je jejich budoucnost černá. Mnozí lidé s autismem žijí velmi šťastný a
spokojený život. Důležité je, abychom jim umožnili využít plně jejich potenciál.

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ:
ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Vydavatelství Karolinum, 1993.
Mezinárodní klasifikace nemocí – 10. revize. Duševní poruchy a poruchy chování. Popisy klinických
příznaků a diagnostická vodítka. Praha: Psychiatrické centrum, 2000.
VÁGNEROVÁ, M. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Nakladatelství Karolinum,
2005.
ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha: Portál, 2005.
http://www.praha.apla.cz/
43

poznámka

PROBLEMATIKA PORUCH CHOVÁNÍ

I. DEFINICE PORUCH CHOVÁNÍ
„Poruchy chování jsou charakterizovány opakujícím se a trvalým obrazem dissociálního, agresivního a
vzdorovitého chování. Je-li takovéto chování u daného jedince extrémní,mělo by porušovat sociální
očekávání přiměřené věku,a proto být závažnější než obyčejná dětská nezbednost nebo rebelantství
v adolescenci. Ojedinělé dissociální chování nebo kriminální činy nejsou samy o sobě důvodem pro
tuto diagnózu, která vyžaduje, aby charakter takového chování byl trvalý (MKN10,str.205).“
1) Příčiny poruch chování
a)Etiologie poruch chování je podle současných poznatků především interakcí
genetických/dispozičních, rodinných a sociálních faktorů. Rodina zde funguje jako průnik
dispozičních a sociálních faktorů
b)Dispoziční faktory - děti s poruchami chování často vykazují nižší úroveň aktivace
centrálního i autonomního nervového systému, což může vést k vyšší potřebě stimulace. Rovněž se u
těchto dětí projevují změny v hladinách některých neurotransmiterů
c) Dalšími rizikovými faktory v rozvoji poruch chování jsou především: zneužívání

návykových látek rodiči, psychiatrická onemocnění v rodině, zneužívání a zanedbávání dítěte.
Významné ohrožení představuje expozice dítěte antisociálnímu chování ze strany pečujících
osob (rodičů, vychovatelů apod.)
d) Kombinace perinatálních komplikací a následného rodičovského odmítání v případech
projevů poruch chování se ukazuje jako významná při predikci kriminálního chování v pozdní
adolescenci a dospělosti, což poukazuje na význam kombinace biologických a sociálních faktorů při
utváření raných vztahů mezi matkou a dítětem s následným rizikem antisociálního chování u dítěte,

pokud se tento jejich vztah nevyvíjí příznivě (Paclt, Florián 1998).
2) Dělení poruch chování dle MKN 10 -poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství
a v dospívání (F90–F98) dle MKN 10
 Pro orientaci v problematice dělení poruch chování se jako nejpřehlednější jeví medicínský
systém
 MKN 10 řadí do poruch chování i „ADHD“, přestože tento soubor potíží nesplňuje obecná
kritéria pro poruchy chování
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a) F90 Hyperkinetické poruchy dle MKN 10 - skupina poruch charakterizovaná časným
začátkem (obvykle v prvních pěti letech života)‚nedostatečnou vytrvalostí v činnostech‚
vyžadujících poznávací schopnosti‚ a tendencí přebíhat od jedné činnosti ke druhé‚ aniž by
byla jedna dokončena‚ spolu s dezorganizovanou‚špatně regulovanou a nadměrnou aktivitou.
Současně může být přítomna řada dalších abnormalit. Hyperkinetické děti jsou často
neukázněné a impulzivní‚ náchylné k úrazům a dostávají se snadno do konfliktů s disciplínou
pro bezmyšlenkovité porušování pravidel spíše‚ než by úmyslně vzdorovaly.
Jejich vztah k dospělým je často sociálně dezinhibován pro nedostatek normální opatrnosti a odstupu.
Mezi ostatními dětmi nejsou příliš populární a mohou se stát izolovanými. Poznávací schopnosti jsou
běžně porušené a specifické opoždění v motorickém a jazykovém vývoji je disproporciálně časté.
Sekundárními komplikacemi jsou disociální chování a nízké sebehodnocení.
Do této skupiny řadíme dle MKN 10 F90.0 Porucha aktivity a pozornosti, F90.1 Hyperkinetiká
porucha hování, F90.8 Jiné hyperkinetické poruchy a F90.8 Hyperkinetiká porucha nespecifikovaná.
b) F91 Poruchy chování dle MKN10



F91.0 Porucha chování vázaná na vztahy k rodině







F91.1 Nesocializovaná porucha chování
F91.2 Socializovaná porucha chování
F91.3 Opoziční vzdorovité chování
F91.8 Jiné poruchy chování
F91.9 Porucha chování NS
1) F91.0 Porucha chování vázaná na vztahy k rodině – jedná se o dissociální nebo agresivní
chování (a nikoli pouze opoziční‚ vzdorovité‚ rozvratnické)‚ které je
soustředěno úplně nebo téměř úplně na domov a na meziosobní styky se členy nukleární
rodiny nebo s dalšími členy domácnosti. Tato porucha vyžaduje splnění všech kritérií,
jen závažně narušený vztah mezi dítětem a rodičem nepostačuje sám o sobě ke
stanovení této diagnózy. Diagnóza vyžaduje, aby se nevyskytovala žádná výrazná porucha
chování mimo rodinu a aby sociální vztahy mimo rodinu byly normální.
2) F91.1 Nesocializovaná porucha chování - tato porucha je charakterizována kombinací
trvalého asociálního nebo agresivního chování(splňujícího všechna kritéria pro poruchu
chování a nikoliv pouze opoziční‚ vzdorovité nebo rozvratnické chování) s výrazným
pervazivním narušením vztahu jedince k ostatním dětem. Klíčovým u této poruchy je
nedostatečné zapojení jedince do skupiny vrstevníků a vyjadřuje také rozdíl oproti
socializované poruše chování. Nejvíce zřejmá je tato porucha ve škole, i když se obvykle
projevuje ve všech situacích.
3) F91.2 Socializovaná porucha chování – jedná se o poruchu chování s dissociálním nebo
agresivním chováním trvalého rázu (splňujícívšechnakritéria pro poruchu chování a
neobsahující pouze opoziční‚ vzdorovité‚ rozvratnické chování)‚ vyskytující
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se u jedinců‚ kteří jsou celkem dobře integrovaní do skupiny stejně starých. Hlavním
rozlišujícím rysem je přítomnost přiměřeného trvalého přátelství s vrstevníky zhruba
stejné věkové skupiny. Vztahy k dospělým autoritám bývají špatné, ale k některým
dospělým může mít dítě dobrý vztah. Porucha chování nemůže být zaměřena jen na
domov, to by tuto diagnózu vylučovalo.
4) F91.3 Porucha opozičního vzdoru – tato porucha je charakteristická tím, že se vyskytuje u
dětí ve věku do 9 až 10 let věku. Je přítomno výrazné vzdorovité, neposlušné a
provokativní chování s nepřítomností vážnějších dissociálních nebo agresivních činů,
které by narušovaly zákon nebo práva druhých (MKN 10,2006).
b) F92 Smíšené poruchy chování a emocí dle MKN 10 -tato skupina je charakterizována
kombinací
trvale
agresivního‚
disociálního
nebo
vzdorovitého
chování se zřetelně výraznými příznaky deprese‚ úzkosti nebo jiných poruch emocí. Musí být
splněna jak kritéria pro poruchy chování v dětství, tak pro emoční poruchy v dětství‚ nebo
diagnóza neurózy typu dospělých nebo poruchy nálad.
Patří sem: F92.0 Depresivní porucha chování, F92.8 Jiné smíšené poruchy chování a emocí
F92.9 Smíšená porucha chování a emocí NS
c) F93 Emoční poruchy se začátkem specifickým pro dětství dle MKN 10- jedná se v podstatě o
zveličení normálního vývojového trendu‚ spíše než o samostatnou kvalitativní
poruchu. Klíčovým diagnostickým rysem pro definování rozdílu mezi emočními poruchami se
začátkem specifickým pro dětství a neurotickými poruchami je přiměřenost vývoje. Patří sem:
F93.0 Separační úzkostná porucha v dětství, F93.1 Fobická anxiózní porucha, F93.2 Sociální
anxiózní porucha v dětství, F93.3 Porucha sourozenecké rivality
d) F94 Poruchy sociálních vztahů se vznikem specifickým pro dětství a adolescenci dle MKN 10
– jde o heterogenní skupinu poruch‚ které mají společné abnormality v sociálních funkcích a
které začínají během vývojového období. Tyto poruchy však nejsou charakterizovány zřejmou
konstitučně sníženou nebo nedostatečnou sociální kapacitou‚ která by pronikala všemi
oblastmi těchto funkcí‚ jak je tomu u pervazivních vývojových poruch. V mnoha případech
zřejmě hrají klíčovou roli vážné poruchy a nedostatky zevního prostředí. Patří sem: F94.0
Elektivní mutismus, F94.1 Reaktivní porucha příchylnosti dětí, F94.2 Porucha
desinhibovaných vztahů u dětí, F94.8 Jiné dětské poruchy sociálních funkcí, F94.9 Poruchy
dětských sociálních funkcí NS
e) F95 Tikové poruchy dle MKN10 - hlavním projevem tohoto syndromu je některá forma tiku.
Tik je mimovolní‚ rychlý‚opakující se‚ nerytmický motorický pohyb (obyčejně postihující
ohraničené svalové skupiny)‚nebo zvukový projev‚ který náhle začne a nemá zřejmý smysl.
46

poznámka

Tik je vůlí neovlivnitelný‚ ale obyčejně může být potlačen po určitou dobu a znovu se objevit
přistrou a vymizí ve spánku. Obvyklé motorické tiky jsou mrkání‚ pokyvování hlavou‚ trhání
rameny a obličejové grimasy. Obvyklé jednoduché zvukové tiky jsou pokašlávání‚
popotahování nosem‚ syčení a smrkání.
Obvyklé komplexní tiky jsou oplácávání sám sebe‚ skákání nebo hopsání. Obvyklé komplexní
hlasové tiky jsou opakování určitých slov někdy sociálně nepřijatelných (často obscénních–
koprolalie) a opakování vlastních zvuků nebo slov (palilalie). Patří sem: F95.0 Přechodná
tiková porucha, F95.1 Chronické motorické nebo vokální tiky, F95.2 Tourettův syndrom,
F95.8 Jiné druhy tiků, F95.9 Tiková porucha NS
f) F98 Jiné poruchy chování a emocí začínající obvykle v dětství a v adolescenci dle MKN10
mluvíme o heterogenní skupině poruch‚ které mají společný začátek v dětství‚ ale jinak se
v mnohých ohledech liší. Některé z nich jsou dobře definovatelnými syndromy‚ ale jiné jsou
toliko souborem příznaků‚ který potřebuje přesnější určení‚ protože jsou často sdružené s
psychosociální poruchou a protože nemohou být včleněny do určitých syndromů. Patří sem:
F98.0 Neorganická enuréza, F98.1 Neorganická enkopréza, F98.2 Poruchy příjmu potravy v
kojeneckém a dětském věku, F98.3 Pika kojenců a dětí, F98.4 Stereotypní pohybové poruchy,
F98.5 Koktavost, F98.6 Breptavost, F98.8 Jiné určené poruchy chování a emocí‚ se začátkem
vyskytujícím se obvykle v dětství a v dospívání, F98.9 Neurčené poruchy chování a emocí
(MKN 10, 2006).
3) Podrobněji k ADHD
„ ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) neboli porucha pozornosti
s hyperaktivitou je geneticky podmíněná dispozice k neklidnému, roztěkanému, těžce
předvídatelnému chování, které může obvyklá očekávání spojená s výchovou podrobit těžké
zkoušce. Zdá se, že na rozsah potíží má velký vliv také prostředí a styl výchovy.
S genetickými defekty si toto zjištění neodporuje, neboť funkce genu může být spuštěna či
vypnuta na základě vnějších podmínek (Jennett, str. 11).“
Žáci s tímto problémem, se v našich školách vyskytují stále častěji. Dle platné školské legislativy se
jedná o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Je třeba si uvědomit, že problémové děti jsou
většinou nešťastné děti. Je těžké rozpoznat, co je příčinou jejich neštěstí a děti samy o tom vědí
nejméně. Můžeme to vnímat tak, že jejich problémové chování je pouze nepříliš vhodným pokusem
jak se vyhrabat z bahna.
K tomu, abychom si dokázali s tímto problémem poradit, je třeba pochopit, že se jedná o
neurobiologickou poruchu mozku. V poslední době se usuzuje, že hlavním problémem není nedostatek
pozornosti, ale zejména neschopnost ovládat své chování. Narušena je schopnost pozdržet
bezprostřední reakce na momentální situaci a zvážit budoucí perspektivy. Dítě s ADHD má zhoršené
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vnímání času a délky trvání, což znamená, že nedokážou využít svých předchozích zkušeností a
budoucích očekávání k tomu, aby se v konkrétní chvíli zachovali přiměřeně. Reakce okolí, pak
způsobují, že se u těchto dětí snižuje sebevědomí, dochází k sociální izolaci a také zkresleně vnímají
okolní svět. Tyto děti velmi trpí. Nesplňují očekávání svého okolí. ADHD nelze zcela vyléčit, ale je
možné ji všemi dostupnými prostředky dobře zvládnout (Jenett, 2013).
Rodiče, učitelé i spolužáci často zažívají se žáky s ADHD takové situace, které často vyvolají pocity
vzteku či zlosti a vyústí v reakce, které se zpětně zdají neadekvátní a nevhodné. Práce s dětmi
s ADHD vyžaduje čas, trpělivost a energii. Zejména oblast času je ve školním prostředí velmi
omezená a tak je pochopitelné, že práce s žáky s ADHD není na takové úrovni, jak bychom si přáli. Za
pomocí školských poradenských zařízení je možno pracovat s těmito žáky jako s individuálně
integrovanými a je také možné žádat o pomoc asistenta pedagoga. Vše je však také limitováno

finančními prostředky. Zásadní je také spolupráce s rodiči. Je třeba, aby si pedagog uvědomil,
že rodiče jsou ti, kteří se nejvíce trápí tím, jaké jejich dítě je. Informace typu, co všechno jejich dítě ve
škole provedlo, či naopak nesplnilo, jsou pro ně velmi zátěžové. Mají pocit, že mají nějak zařídit, aby
se to zlepšilo, ale oni dělají, co mohou. Je proto velmi důležité, aby komunikace s rodiči těchto dětí
byla na úrovni spolupráce a pochopení.

SYSTÉM ÚSTAVNÍ PÉČE V ČR
Ústavní péče je upravena zákonnou normou, kterou je od 1. 11. 2012 zákon č. 333/2012.
V částce 123 Sbírky zákonů byl dne 12. 10. 2012 zveřejněn zákon č. 333/2012, kterým se mění zákon
č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o
preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony. Účinnost 1. 11. 2012.
Ústavní výchovu navrhuje sociální kurátor pro děti a mládež u takových dětí, o něž se rodiče řádně
nestarají, a žádný jiný způsob výchovy dítěte není žádoucí, nebo není dostupný. Ústavní výchova a její
podmínky jsou upraveny v občanském soudním řádu a v zákoně o výkonu ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o
změně dalších zákonů. Sociální kurátor podá návrh na ústavní výchovu k místně příslušnému soudu,
který ale o ústavní výchově může rozhodnout i bez návrhu.Ústavní výchova může být nařízena u dětí
s méně rozsáhlou trestnou činností. Po ukončení základní školy může být klient přemístěn buď do
výchovného ústavu, nebo může jít domů. (Matoušek, o., Kroftová, a. Mládež a delikvence. 2. Vyd.
Praha: Portál, 2003, s. 344).
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Účel a působnost školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro
preventivně výchovnou péči
(1) Ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy (dále jen „zařízení“)
a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči, kterými jsou střediska výchovné péče (dále
jen středisko“), musí být zajištěno základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání v
návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách,
jimiž je Česká republika vázána, vytvářeny podmínky podporující sebedůvěru dítěte, rozvíjející
citovou stránku jeho osobnosti a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti. S dítětem musí být
zacházeno v zájmu plného a harmonického rozvoje jeho osobnosti s ohledem na potřeby osoby jeho
věku.
(2) Účelem zařízení je zajišťovat nezletilé osobě 1), a to zpravidla ve věku od 3 do 18 let, případně
zletilé osobě do 19 let (dále jen „dítě“), na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné
výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné
výchovy a vzdělávání. Zařízení spolupracují s rodinou dítěte a poskytují jí pomoc při zajišťování
záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku rodičovských a dalších dovedností
nezbytných pro výchovu a péči v rodině. Zařízení poskytují podporu při přechodu dítěte do jeho
původního rodinného prostředí nebo jeho přemístění do náhradní rodinné péče.
(3) Účelem středisek je poskytovat preventivně výchovnou péči, a tím zejména předcházet vzniku
a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, zmírňovat nebo
odstraňovat příčiny nebo důsledky již vzniklých poruch chování a přispívat ke zdravému
osobnostnímu vývoji dítěte. Střediska poskytují pomoc rodičům nebo jiným osobám, kterým bylo dítě
svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu, (dále jen „osoby odpovědné za výchovu“) při
výchově a vzdělávání dítěte a při řešení problémů spojených s péčí o dítě, s cílem zachovat a posílit
rodinné vazby dítěte a zamezit odtržení dítěte z jeho rodinného prostředí (Sbírka zákonů).
I. ZAŘÍZENÍ PRO ÚSTAVNÍ VÝCHOVU
Školským zařízením pro preventivně výchovnou péči je Středisko výchovné péče. Střediska výchovné
péče zajišťují preventivně-výchovnou péči pro děti, žáky a studenty s rizikem vzniku a vývoje poruch
chování, přičemž poskytují svou intervenci také rodičům (zákonným zástupcům) nebo škole. Středisko
poskytuje služby ve formě a) ambulantní, b) celodenní, c) internátní, a to nejdéle po dobu 8 týdnů,
nebo d) terénní, zejména v rodinném nebo školním prostředí klienta.
Zařízeními jsou: Diagnostický ústav- je zařízení, ve kterém může být pobyt nařízený buď soudem,
nebo dobrovolný. Diagnostický ústav přijímá děti na základě výsledků komplexního vyšetření,
zdravotního stavu dětí a volné kapacity jednotlivých zařízení a umísťuje je do dětských domovů,
dětských domovů se školou nebo výchovných ústavů. Pobyt v diagnostickém ústavu trvá zpravidla
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osm týdnů. Dětský domov je zařízení, které pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Dětský
domov má za úkol vzdělávat a vychovávat. Plní také funkci sociální, kterou zabezpečuje sociální
pracovnice. Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které
nemají závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského
domova. Do dětského domova mohou být umísťovány děti ve věku zpravidla od 3 do nejvýše 18 let.
Toto zařízení je určeno zejména pro děti, které nemají rodiče, nebo pro děti, o které se rodiče nemohou
nebo nechtějí starat. Dětský domov se školou je zařízení určené pro děti a mladistvé, které mají
nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovu, nebo je určené pro nezletilé matky, které mají nařízeno
ústavní nebo ochrannou výchovu. Do dětského domova se školou mohou být umísťovány děti
zpravidla od 6 let do ukončení povinné školní docházky. Pokud v průběhu povinné školní docházky
pominuly důvody pro zařazení dítěte do školy zřízené při dětském domově, je dítě na základě žádosti
ředitele dětského domova se školou zařazeno do školy, která není součástí dětského domova se školou.
Nemůže-li se dítě po ukončení povinné školní docházky pro pokračující závažné poruchy chování
vzdělávat ve střední škole mimo zařízení nebo neuzavře-li pracovněprávní vztah, je přeřazeno do
výchovného ústavu Výchovný ústav -do výchovného ústavu jsou umísťováni mladiství se závažnými
poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Do
výchovného ústavu může být umístěno i dítě starší 12 let, má-li uloženu ochrannou
výchovu, a v jeho chování se projevují tak závažné poruchy, že nemůže být umístěno v dětském
domově se školou. Výjimečně, v případech zvláště závažných poruch chování, lze do výchovného
ústavu
umístit
i
dítě
s
nařízenou
ústavní
výchovou
starší
12
let.
a) s nařízenou ústavní výchovou, b) s uloženou ochrannou výchovou, c) které jsou nezletilými
matkami, a pro jejich děti,nebo d) které vyžadují výchovně léčebnou péči, popřípadě se ve výchovném
ústavu pro tyto děti zřizují oddělené výchovné skupiny.
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ŽÁK SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI V BĚŽNÉ
(MATEŘSKÉ, ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ) ŠKOLE

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ A DOPADŮ DO OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ U
DĚTÍ A ŽÁKŮ SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM (ZRAKOVÝM, SLUCHOVÝM), NARUŠENOU
KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSÍ, TĚLESNÝM POSTIŽENÍM, ZDRAVOTNÍM
ZNEVÝHODNĚNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM
1. ŽÁK SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM
1.1. Zrakové postižení
Zrakem přijímáme až 90% informací. Proto je zrakové postižení závažnou překážkou při vzdělávání.
Nicméně je potřeba zmínit, že právě integrace žáků se zrakovým postižením patří mezi ty
nejúspěšnější.
V úvodu je potřeba zmínit, že je zásadní rozdíl mezi osobou „bez brýlí špatně vidící“ a osobou se
zrakovým postižením. Maximální většina z nás dokáže případnou dalekozrakost a či krátkozrakost
korigovat dobře zvolenými brýlemi se správným počtem dioptrií. Osobě se zrakovým postižením však
žádná běžná brýlová korekce nepomůže ke kvalitnímu vidění.
Zrakové postižení se projevuje zejména v následujících oblastech:
A. Snížení zrakové ostrosti
B. Zúžení zorného pole
C. Omezení či ztráta schopnosti vnímat barvy
Zraková ostrost je schopnost oka rozeznat od sebe dva objekty. Stupeň ztráty zrakové schopnosti
(visu) se odráží v kategorizaci stupňů zrakového postižení:
 Slabozrakost lehká a středně lehká
 Slabozrakost těžká
 Těžce slabý zrak
 Praktická nevidomost
 Úplná nevidomost obou očí
Sníženou zrakovou schopnost doprovází často i úbytek jiných zrakových funkcí. Diagnózu určuje
lékař (případně zrakový terapeut), orientační vyšetření pro potřeby edukace mohou provádět speciální
pedagogové12.

12

ČERVENÁKOVÁ,H,: Zrakové funkce in: BASLEROVÁ,P. A KOL: Katalog posuzování míry speciálních
vzdělávacích potřeb – část II.- Diagnostické domény pro žáky se zrakovým postižením. Olomouc:UPOL,2012,
ISBN: 978-80-244-3051-5.
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Zorné pole je část prostoru, kterou je oko schopno zachytit a ze které do něj přicházejí světelné
paprsky. Porucha zorného pole může mít několik projevů. Může být porušeno periferní vidění od
úrovně zúžení zorného pole až po tzv. trubicové vidění. Tím je zhoršena či znemožněna orientace
v prostoru (zejména za šera). V tomto případě však může být zachována zraková ostrost využitelná
např. pro čtení. Může však také dojít k výpadku části zorného pole a žák se sice orientuje v prostoru,
ale problémy jsou s rozpoznáváním detailů, což mívá závažný dopad do školní práce. (POZOR! Jako
pedagogové jsme zvyklí udržovat s žáky oční kontakt a můžeme mít pocit, že žák ,který se na nás
nedívá, nás neposlouchá. Žák se zrakovým postižením často upíná zrak mimo nás, ale to je proto, že
nás vidí právě jen s natočením hlavy (očí) do jiného úhlu, než je běžné!)
Barvocit se týká výpadku vnímání jedné barvy (nejčastěji červené, zelené, modrofialové), více barev
nebo může jít o celkovou ztrátu barvocitu. Tito žáci mají problémy v orientaci v mnohobarevném
prostředí učebnic. Porucha barvocitu je často spojena se snížením zrakové ostrosti.
Výše uvedené dělení zrakového postižení je velmi stručné a nezahrnuje některé další závažné poruchy,
které mají dopad do funkčnosti zraku.
Častou poruchou, se kterou se u žáků s e zrakovým postižením můžeme potkat, je např. nystagmus
(kmitavý pohyb očí), kdy zejména ve spojení se stresem či zátěží může dojít k takovému zvýšení
frekvence kmitů, která znemožňuje práci s textem. Další poruchou je například šilhání, které
komplikuje jak vidění do dálky tak i na blízko nebo amblyopie, kdy laicky řečeno žák využívá pro
vidění jen jedno oko a druhé zůstává nefunkční. Tato porucha se počítá mezi vývojové lze ji cvičením
a zakrýváním „koukajícího oka“ okluzorem zmírnit či odstranit zhruba do 8 let věku dítěte.
Podrobnější informace o druzích, příčinách a dopadech jednotlivých zrakových vad naleznete v
publikaci: MORAVCOVÁ,D.: Specifika zrakových vad in: BASLEROVÁ,P.:Metodika práce se
žákem se zrakovým postižením. Olomouc:UPOL, 2012, ISBN978-80-244-3307-3. Celou publikaci
nejdete na : http://spc-info.upol.cz/profil/?p=935.
1.2. Zásady práce se žákem se zdravotním postižením
Pakliže máte ve třídě žáka se zrakovým postižením, požádejte spolupracujícího poradenského
pracovníka (nejčastěji z SPC zaměřeného na klienty se zrakovým postižením), aby Vám vysvětlil
nejen podstatu zrakového postižení žáka, ale zejména dopady této vady do oblasti jeho vzdělávání.
Jedině tak budete moci nastavit taková podpůrná opatření, která mu umožní efektivní vzdělávání, ale
Vám i žákovi nastaví reálná kriteria limity pro školní práci.
Pro organizaci školního vzdělávání je rozhodující, zda je žák vzděláván pomocí černotisku (úroveň
zrakových funkcí je sice snížená, ale využitelná pro školní práci), či zdaje pro výuku nutné zvládnutí
Braillova písma (žákem, ale i pedagogem!).
Přes toto základní dělení je třeba mít stále na paměti, že žáci se zrakovým postižením nejsou
homogenní skupinou. Stejně jako u jiných žáků respektujeme originalitu každé osobnosti, psychické
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zvláštnosti, úroveň sebehodnocení a sebepojetí, sociální podmínky, úroveň kognitivních funkcí… I to
jsou podmínky, které ovlivňují úspěšnost školské integrace.
Stále musíme mít na paměti, že naším cílem není ochránit žáka před nástrahami běžného života ani
vytvořit mu umělé podmínky, které by snižovaly jeho soběstačnost a ve svém důsledku i
konkurenceschopnost při pozdějším pracovním uplatnění. Proto neuvažujeme nad důvody, proč žáka
nezapojit do školních či mimoškolních aktivit, ale připravujeme takové podmínky, za kterých se těchto
aktivit může účastnit.
I žák nevidomý se může účastnit lyžařského výcviku, pokud mu například ve spolupráci s Fakultou
aplikované tělovýchovy v Olomouci zajistíme osobního instruktora lyžování – studenta této fakulty.
Školní prostředí a podmínky pro vzdělávání vždy připravujeme s důrazem na respektování zrakových
možností žáka.
Pro úspěšnou integraci žáka se zrakovým postižením je třeba zajistit:
 úprava pracovního místa (lavice se sklopnou deskou, individuální osvětlení…),
 volba správné velikosti, kontrastu a tloušťky písma ve vzdělávacích materiálech slabozrakého
žáka,
 volba správné vzdálenosti a polohy od tabule spolu s volbou barvy a síly stopy křídy (fixy) na
tabuli; respektive příprava stejných textů, jaké učitel používá na tabuli pro individuální
využití žákem,
 volba správné individuální kompenzační pomůcky (lupy, dalekohledové brýle, kamerové
zvětšovací lupy stacionární i kapesní, digitální zvětšovací lupy, hlasový výstup, braillský
řádek…),
 volba správné didaktické pomůcky, která umožní žákovi využívat ostatní smysly tak, aby zrak
nebyl přetěžován a vykonával jen nenahraditelnou zrakovou práci (diktafon pro nahrávání
výkladu učitele např. v naukových předmětech; tablet pro nahrávání a uchovávání pracovních
listů připravených pedagogem a sloužících jako náhrada zápisu v sešitě; nahrávky „povinné
četby a jiných děl krásné literatury na zvukových nosičích13; vytvořené přehledy učiva;
upravená rýsovací sada…),
 nácvik samostatného pohybu v prostorách třídy, školy, nácvik samostatné chůze do školy
(využívá se zejména u žáků s těžkým zrakovým postižením a zajistí jej proškolený speciální
pedagog),
 nácvik Brailllova písma u žáka nevidomého anebo u žáka s prognózou brzké ztráty zraku
 hodnocení žáka spravedlivé k jeho možnostem a zároveň spravedlivé k ostatním žákům ve
třídě („nespravedlivé“ hodnocení žáka se zdravotním postižením je jednou z hlavních příčin
jeho nepřijetí třídním kolektivem a tím v důsledku příčinou neúspěšné integrace),
 způsob komunikace s rodinou žáka,

13

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana, Ve Sečkách 15, Praha 1,www.kt.cz
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 ve většině případů vypracování IVP, který je krom dokumentu o vzdělávacích cílech a
prostředcích dohodou mezi školou, žákem a jeho zákonným zástupcem o právech a
povinnostech vyplývajících ze školní docházky.
Upřednostňujeme takové metody a formy práce, které ve svém důsledku:
 přinášejí největší efekt (např.neučíme krájet chleba tam, kde je možno koupit krájený…),
 umožní pochopení daného učiva bez kategorického trvání na přesnosti vypracování úkolu
(např. tolerujeme nepřesnost při rýsování; orientaci v mapě omezujeme ne jeden zeměpisný
jev – Vltavu vyhledáváme v mapě, kde je vyznačeno 5 největších řek ČR…).
Nastavení konkrétních podpůrných opatření konzultujeme s odborníkem z SPC. V případě
Pardubického kraje se aktuálně můžeme obrátit na SPC pro klienty se zrakovým postižením
v Moravské Třebové (www.specmt.com).

1.2. Vzdělávání žáka se zrakovým postižením v různých typech škol
Velká část žáků se zrakovým postižením je v současnosti vzdělávána v běžných školách v rámci
inkluzivního vzdělávání. Přesto je nutno stále respektovat fakt, že stále budu děti a žáci, kterým
integrace z nějakého důvodu nevyhovuje a je pro ně příhodnější navštěvovat některou ze speciálních
škol – ať už mateřských, základních či středních. V rámci svobodné volby jsou rodiče informováni
pracovníky SPC o případné vhodné speciální škole v jejich okolí.
Při zařazení dítěte do běžné mateřské školy se soustředíme především na nácvik sebeobsluhy a rozvoj
takových schopností a dovedností, které umožní žákovi plynulý přechod do povinné školní docházky.
U dětí s těžkým zrakovým postižením to často znamená rozvoj kompenzačních smyslů (sluch, hmat,
čich), u nevidomých dětí je nutné rozvíjet především jemnou motoriku a hmat a tak dítě připravovat na
pochopení a zvládnutí práce se šestibodem, který je nutný pro nácvik braillova písma.
Při vzdělávání v základní škole konzultujeme s pracovníky SPC metodiky práce v jednotlivých
předmětech. Na prvním stupni ZŠ (zejména, když třídu učí jeden pedagog všem předmětům) zpravidla
nedochází k přetěžování žáka z důvodu nepřiměřených nároků v jednotlivých předmětech. Daný
pedagog zpravidla dokáže velmi dobře vyvážit možnosti žáka s nároky jednotlivých předmětů a
nastavit pak požadavky na žáka přiměřeně. Problém může nastat na druhém stupni či na střední škole,
kdy každý předmět učí zpravidla jiný pedagog a bývá problematické domluvit se na používaných
metodách a formách práce v rámci školního dne tak, aby nedocházelo např. k přetěžování zraku či na
druhé straně k neodůvodněným úlevám.
Pro efektivní a přiměřené vzdělávání žáka tak má největší význam vzájemná komunikace
pedagogického sboru, sjednocení nároků na hodnocení klasifikaci a jednotné působení na žáka.
U středoškoláků ve větší míře respektujeme jejich vlastní vytvořené postupy práce (pokud samozřejmě
neodporují cílům vzdělávání), protože oni často nejlépe vědí, jaké pomůcky, způsoby tvorby zápisů,
postupy při samostudiu jim a jejich zrakovým možnostem jim nejlépe vyhovují.
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2. ŽÁK SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM
Vzdělávání žáka se sluchovým postižením patří běžných školách k těm nejsložitějším. Celá živočišná
říše, člověka nevyjímaje, je zaměřena v oblasti příjmu informací především na sluchové vnímání.
Sluchové podněty jsou pak pro každého člověka zásadní v budování řeči jako základního kamene
komunikace s okolím. Sluchové postižení tak nemá jen dopad do oblasti přijímání informací, ale také
do schopnosti srozumitelně se vyjadřovat. Podle preferovaného budování způsobu komunikace dítěte
se sluchovým postižením je připravujeme na přednostní sociální začlenění do komunity sluchově
postižených (komunikace odezíráním…) s rizikem nepochopení ze strany většinové společnosti nebo
do většinové společnosti (kompenzace sluchového postižení díky sluchadlu…) s rizikem nepřijetí
společenstvím sluchově postižených.
Sebepřijetí osoby se sluchovým postižením tak má důležitý etnický aspekt: „Sluchově postižený je
chápán (cítí se být) jako člen kulturní menšiny s vlastním jazykem, kulturou a právem na komunikaci
s majoritní společností prostřednictvím tlumočníka českého znakového jazyka.“14
2.1. Sluchové postižení
V naší populaci je zhruba 7 -8% osob se sluchovým postižením, počet osob neslyšících je v řádu 5
promile.
Nedoslýchavé dítě má narušené sluchové vnímání, ale s pomocí pomůcek vnímá řeč sluchovou
cestou. Nedoslýchavost dělíme na lehkou, středně těžkou a těžkou.
Pro neslyšící dítě je typické, že porucha nastala před vybudováním komunikačního systému
založeném na sluchu; komunikují prostřednictvím znaku.
Naproti tomu jako ohluchlí popisujeme skupinu osob, u nichž hluchota nastala po ukončení procesu
osvojování řeči.
Stupeň sluchového postižení určuje odborný lékař. Někdy dokáže malé dítě natolik úspěšně
kompenzovat deficit ve sluchových funkcích, že podezření na sluchovou vadu vyvolají až deficity ve
vývoji řeči. V tomto případě doporučíme rodičům návštěvu foniatra.
2.2. Vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením
Pro efektivní vzdělávání je velmi důležitá včasná diagnóza, co nejčasnější přidělení kompenzační
pomůcky (sluchadla), zahájení budování komunikačních dovedností (gesta, mimika, znakový jazyk,
orální řeč) a reedukace sluchu. Dětem se zbytky sluchu nevyužitelnými pro vývoj řeči ani pro
používání sluchadel bývá obvykle voperován kochleární implantát. V takovém případě je pro
14

CHUDOMELOVÁ,L.“Žák se sluchovým postižením ve škole běžného typu“ in: Sborník studijních materiálů
: Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením. Praha, NIDV 2010., ISBN:
978-80-86956-62-6.
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budování procesu slyšení, rozumění a následného budování řeči nutná intenzivní podpora specialisty.
I u ostatních žáků se sluchovým postižením celý pedagogický proces připravujeme a realizujeme na
základě konkrétních doporučení pracovníka SPC. V případě Pardubického kraje se aktuálně můžeme
obrátit o podporu na SPC ve Skutči (www.spzs-skutec.cz) nebo na SPC Kamínek v Ústí nad Orlicí
(www.spckaminek.websnadno.cz).
Vzdělávání žáka se SP klade na učitele velmi vysoké nároky. Bez osobního nasazení a vysokého
zájmu o výuku sluchově postiženého dítěte nebývá úspěšná.
Pro úspěšné vzdělávání žáka se sluchovým postižením je třeba respektovat:
 dokonalý zrakový kontakt,
 dobré osvětlení,
 optimální vzdálenost mezi odezírajícím a hovořícím (0,5-2m),
 ústa hovořícího v úrovni čí odezírajícího,
 nekřičet, nešeptat,
 zapojit do výkladu nonverbální komunikaci,
 nutnost upozornit na změnu tématu,
 nepoužívat slang, nářečí, cizí slova…
Je potřeba mít stále na paměti, že žák se sluchovým postižením má
 menší slovní zásobu (pasivní i aktivní),
 nižší úroveň gramotnosti,
 jeho odezírání má své limity (nerozliší melodii, dynamiku řeči, změny v intenzitě
zvuku…)
 v mluvené řeči se objevují agramatismy (problematické je užívání předložek a zvratných
zájmen, často unikají koncovky)
 v písemném projevu dochází k vynechávání hlásek, záměně písmen, chybně uvedené
délky samohlásek…,
 velké problémy při současném sledování výkladu a dělání si poznámek – je to nevhodné
stejně jako prověřování učiva formou diktátů,
 různý emoční vztah k hovořícímu, což ovlivňuje úroveň „věnované“ pozornosti a tím i
úroveň porozumění
 častou tendenci k mikrorelaxacím ( zejména při odezírání) a tím i ztrátě kontextu, proto je
nutné
 nezapomínat na pravidelnou kontrolu porozumění.
Ve školním prostředí se někdy setkáváme se slyšícími žáky neslyšících rodičů. Problémem žáků může
být opožděný vývoj řeči z důvodu nedostatečného mluvního vzoru, problémem pro učitele pak to, že
neslyšící rodiče využívají své slyšící dítě k tlumočení rozhovorů s učitelem. To však nemusí být
kompetentní k tlumočení obsahu daného rozhovoru.
Další zásady při komunikaci se žákem se sluchovým postižením:
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Pracovní místo žáka: zpravidla 2. lavice v prostřední řadě (učitel zde nejčastěji stojí při
výkladu).
 Žák musí mít možnost dobře slyšet (kontrola funkčnosti sluchadel) a odezírat (učitel se staví
tak, aby mu bylo dobře vidět do obličeje, dbá na správné osvětlení, nemluví k žákům při psaní
na tabuli, výklad doplňuje gestikulací a mimikou).
 Vhodná otáčecí židle.
 Odhlučnění od vnějšího prostředí.
 Pro kvalitní výuku je třeba se v počátku zaměřit na čtení s porozuměním, se kterým sluchově
postižení mívají problémy. Pochopení textu si učitel ověřuje kontrolními otázkami. Učitel
musí neznámá slova žákovi vysvětlit.
 Je vhodné mluvený výklad doplnit psaným textem, ověříme si porozumění slov.
 Používání demonstračních pomůcek (grafy, obrazy, předměty).
 Prodloužení doby k plnění úkolů (napřed jim musí porozumět, pak je plní).
 Domluvení signálů mezi pdg. a žákem (bliknutí světla, dupnutí, dotyk).
 Úzká spolupráce učitele s SPC pro sluchově postižené.
 Uplatnění totální komunikace (využívání gest, mimiky, přirozených posunků, znakového
jazyka, orální řeči,odezírání, písemné formy jazyka, prstové abecedy, pantomimy a
eventuálních zbytků sluchu).
 Bilingvální metoda ( pro neslyšící dítě na úrovni praktické hluchoty je mateřským jazykem
jazyk znakový, dle stupně a typu sluchové vady se následně rozvíjí jazyk orální)
Pro úspěšnou integraci je nutné, aby vyučující zvládal komunikaci se žákem, respektive jej učil
komunikačním technikám. Proto je integrace neslyšících jednou z nejkomplikovanějších a úspěšná je
pouze v případě vysokého nasazení rodiny, školy i žáka, jehož inteligence i schopnost komunikačních
dovedností jsou na velmi dobré úrovni. Se souhlasem MŠMT může vzdělávání neslyšících (stejně jako
nevidomých) trvat 10 let (týká se především speciálních škol, lze využít i v integraci v rámci IVP).

3. ŽÁK S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ
Komunikace představuje jednu z klíčových kompetencí povinného vzdělávání. Během školní
docházky se má žák naučit účinně a srozumitelně vyjadřovat ústní i písemnou formou.
Snížení této schopnosti může vyvolávat nižší míru přijetí dítěte okolím, spolužáky, pedagogy a může
tak být narušen jeho sociální statut.
Na druhé straně dnešní společnost zahlcující jedince přemírou informací z médií paradoxně oslabuje
komunikační schopnosti intaktní společnosti, množství nesprávných mluvních vzorů představitelů
veřejného života zvyšuje tolerantnost k přijímání jedinců zejména s narušenou foneticko-fonologickou
složkou řeči.
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3.1. Narušená komunikační schopnost
Dřívější terminologie označením vady řeči upozorňovala na fakt, že nejsnadněji vnímaným projevem
NKS je určitý nedostatek ve vyjadřování dítěte s postižením. Důležité je, že stejně závažným
postižením je postižení řeči v úrovni porozumění, v úrovni zobecňování, v úrovni užívání
gramatických pravidel (časování, skloňování, slovosled, správné užívání slovních druhů….) i v úrovni
pragmatické (sociální využití řeči v praxi).
Narušená komunikační schopnost má tak dopad do oblasti chápání, mluvního projevu, psaní stejně
jako do oblasti sociálního přijetí.
Základní dělení narušené komunikační schopnosti:
 Vývojová dysfázie (narušený vývoj řeči na základě raného poškození mozku, kdy dojde
k postižení řečové zóny)
 Afázie (získané organické narušení komunikační schopnosti vzniklé při poškození mozku)
 Získaná neurotická nemluvnost
- mutismus (nemluvnost)
- elektivní mutismus (výběrová nemluvnost)
 Poruchy zvuku řeči
- rinolálie (huhňavost)
- palapolálie (při rozštěpu patra)
 Poruchy plynulosti řeči
- balbuties (koktavost)
- tumultus sermonis (breptavost)
 Poruchy artikulace
- dyslalie (patlavost; narušená výslovnost jedné nebo skupin hlásek)
- dysartrie (porucha realizace řeči jako celku – dýchání, artikulace,
tvorba hlasu, melodie,, tempo řeči, přízvuk)
 Symptomatické poruchy řeči
- provázející jiné dominantní postižení, nemoc nebo poruchu
 Poruchy hlasu
- orgánové poruchy hlasu (vrozené anomálie, obrny, nádory, poruchy
sluchu…)
- funkční poruchy hlasu (nevhodné používání – přemáhání hlasu)
 Opožděný vývoj řeči
- v případě, kdy dítě ve třech letech nemluví nebo mluví mnohem méně
než děti v jeho věku
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3.2.
Vzdělávání žáka s narušenou komunikační schopností
Žáci s NKS tvoří největší procento individuálně integrovaných žáků v našich školách. Je to způsobeno
jednak snižující se úrovní komunikačních dovedností našich dětí a žáků a jednak tím, že velká část
žáků má narušené zejména artikulační dovednosti a mají vadnou výslovnost.
Integrace dítěte s narušenou komunikační schopností zpravidla nenese zvýšené materiální nároky na
vybavení pracoviště žáky a další úpravy (pozor na falešný dojem, že když nejsou materiální nároky,
nejsou žádné nároky!!!).
Zcela bezpodmínečně je však nutné navázání dobré a soustavné spolupráce s erudovaným logopedem,
který má na starosti logopedickou intervenci. Pokud je dítě individuálně integrováno, je potřeba ve
spolupráci s rodinou zajistit takovou logopedickou péči, která bude dostatečně erudovaná,
v dostatečném časovém rozsahu a logoped bude ochoten spolupracovat s vyučujícími žáky, protože
logopedická intervence nelze omezit pouze na návštěvy a cvičení u odborníka, ale musí prolínat celým
pedagogickým procesem. Pokud škola nemá možnost zaměstnat svého odborníka, je nutná intenzivní
spolupráce s příslušným SPC nebo s klinickým logopedem.
O podporu při vzdělávání žáka s NKS můžete požádat v kterékoliv z pěti SPC v Pardubickém kraji
(Svítání Pardubice, Skuteč, Kamínek Ústí nad Orlicí, Bystré, Moravská Třebová). V kraji je zřízena
pracovní pozice krajský koordinátor logopedické péče,kterou aktuálně vykonává logopedka z SPC
Moravská Třebová.
4. ŽÁK S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM A ZDRAVOTNÍM OSLABENÍM
Hlavním problémem při individuální integraci žáků s tělesným postižením je časté snížení mobility a s
tím související nároky na úpravu vzdělávacího prostoru. V případě, že se nám podaří nastavit
optimální podmínky související s odstraněním architektonických bariér, lze předpokládat úspěšnost
školské integrace.
4.1. Druhy tělesného postižení
Následující dělení je jedno z možných a je charakterizováno částí postiženého těla:
 Obrny centrální a periferní nervové soustavy
- dělí se na parézy (částečné ochrnutí) a plegie (úplné ochrnutí)
- postižena může být CNS, svalové napětí (tonus) nebo koordinace
- nejčastější je dětská mozková obrna
 Deformace
- vrozené vykloubení kyčlí
- Perthesova choroba (nekrotický rozpad kyčelního kloubu)
- nesprávné držení těla
- progresivní svalové dystrofie
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Malformace
- vrozené vývojové vady
Amputace
Rozštěpy (páteře, míšních plen)

Nejčastější typy zdravotního oslabení
 Kardiovaskulární poruchy –např. srdeční vady
 Onemocnění plic a dýchacích cest – astma, cystická fibróza
 Poruchy imunity – alergie, astma
 Kožní onemocnění – ekzémy, lupénka
 Poruchy metabolismu – cukrovka, žloutenka
 Nádorová onemocnění – zhoubné a nezhoubné nádory, leukémie
 Záchvatová onemocnění – epilepsie
 Vzácná onemocnění – konkrétně naleznete na http://svp-vzacnaonemocneni.cz v sekci
Metodiky
4.2. Vzdělávání žáků s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním
Mezi rozhodující faktory ovlivňující vzdělávání žáka s tělesným postižením patří:
 stupeň mobility (s tím souvisí zmapování možností pohybu dítěte po areálu školy),
 architektonické podmínky školy (výtah, plošina schodolez, úprava toalet….),
 stupeň hrubé a jemné motoriky ruky,
 úroveň rozvoje grafomotoriky (pomůcky umožňující odpovídající držení tužky, pomůcky do
geometrie…),
 zajištění úpravy pracovního místa dítěte: ergonomické vybavení pracoviště žáka,
 zajištění materiálních podmínek (lavice vhodná k vozíku, držáky na berličky, speciální
židlička, nebo sedačka umožňující správné sezení ….)
 zvážení nutnosti asistenčních služeb (náplň práce asistenta pedagoga) nebo snížení počtu
žáků ve třídě
Při vzdělávání žáka s tělesným postižením je nutno počítat s vyšší unavitelností žáka.
Někteří tělesně postižení žáci mají problémy nejen s mobilitou. Někdy (zejména u spastických stavů)
dochází k zhoršení funkčnosti mluvních orgánů a tím i k problémům s komunikací. Pak je nutno
zařadit do vzdělávacího procesu využití alternativních komunikačních systémů s využitím obrázků,
komunikátorů a počítačů). Pokud jde pouze o masivnější vadu řeči, stačí spolupráce s logopedem,
případně logopedická péče ve škole – dle možností
Díky častému postižení CNS může mít žák problémy díky doprovodným postižením v oblasti SPU,
poruše řeči, pracovnímu tempu, snížené intelektové schopnosti v celku nebo některých jejích částí.
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Zejména imobilní děti jsou zvyklé v předškolním věku ze strany rodiny na vysoký stupeň podpory,
proto mohou mít problémy se socializací.
Při přijímání imobilního žáka je nutné mít na paměti, že entuziasmus a nadšení nemohou nadlouho
nahrazovat překonání architektonických bariér. Je nutné začít okamžitě zahájit se zřizovatelem
jednání, která povedou k zajištění finanční dotace na jejich překonání. Jedná se o nákladné stavební
úpravy. V první třídě ještě dokážeme třídu žáka umístit do prvního podlaží školy, takže se může zdát,
že se obejdeme bez plošiny umožňující žákovi pohybovat se i ve vyšších patrech školy. S postupem
žáka školní docházku se však bude jeho „akční rádius“ zvětšovat (počítačová třída, odborné
učebny…). Proto je nutné překonat tyto bariéry před tím, než staneme před problémem, že např.
umístění jednotlivých tříd znemožňuje efektivní vzdělávání žáka s tělesným postižením.
V případě, že máte ve třídě žáka s tělesným postižením či zdravotním oslabením, obraťte se o
podporu na SPC ve Svítání Pardubice či v Kamínku v Ústí nad Orlicí.
5. ŽÁK S VÍCEČETNÝM (KOMBINOVANÝM) POSTIŽENÍM
Mezi žáky s vícečetným postižením počítáme ty žáky, u nichž není jejich „druhé postižení“ důsledkem
jejich dominantního postižení (např. u žáka s mentální retardací často sledujeme opožděný vývoj řeči
či poruchy v oblasti artikulace – to je však způsobeno oslabením kognitivních funkcí), ale jednotlivé
druhy postižení se na sebe etiologicky nevážou. Může jít o:
 postižení smyslové či tělesné ve spojení s různým stupněm mentální retardace,
 kombinace smyslových vad (hluchoslepí)
 kombinace tělesného a smyslového postižení
 kombinace tělesného či smyslového postižení s vadou řeči
Vícečetné postižení není pouhým součtem jednotlivých typů postižení. Při integraci takového žáka
vždy hledáme odbornou pomoc u speciálně pedagogických center. V Pardubickém kraji je nastaven
takový systém poradenské péče, že vám stačí obrátit se o pomoc k SPC pro ten druh zdravotního
postižení, které má největší dopady do vzdělávání u vašeho konkrétního žáka. V případě, že bude
nutná odborná pomoc i z jiného SPC, zprostředkují ji sami pracovníci „kmenového“ SPC.
Například u imobilního žáka se zachovanou funkcí horních končetin, dobrou grafomotorikou a s
lehkým mentálním postižením je pro vzdělávání tohoto žáka podstatný zejména rámcový vzdělávací
program, podle kterého škola zpracovává individuální vzdělávací plán. Toto SPC pak samo se
souhlasem zákonného zástupce kontaktuje pracovníka SPC pro žáky s tělesným postižením a
zprostředkovává podpůrná opatření vyplývající z tělesného postižení.
Tento model je efektivnější a pružnější, než aby byla škola v přímém kontaktu s několika SPC.
Při vzdělávání žáka se zdravotním postižením je nutné mít stále na paměti, že naším úkolem je vybavit
žáka takovými kompetencemi, které mu umožní prostupnost školským systémem až k samotnému cíli
– profesnímu uplatnění v dospělém životě.
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Inkluzivní vzdělávání není v žádném případě prosté umístění žáka do prostředí „běžné“ školy, ale je to
proces, který mu umožní získat vzdělání s využitím podpůrných opatření v přirozeném prostředí
rodiny, školy a vrstevnického kolektivu.
Konkrétní postupy práce s dítětem či žákem se zdravotním postižením (zrakové, sluchové,
mentální,tělesné, NKS a PAS) včetně metodik dosahujících do jednotlivých školních předmětů či
způsobu práce se třídou, ve které je žák se zdravotním postižením jsou k dispozici a volnému stažení
na stránkách www.spc.upol.cz pod ikonou metodiky. Zde naleznete metodiky pro práci učitele i
asistenta pedagoga. Přes zavádějící názvy metodik lze oba tituly doporučit všem pedagogickým
pracovníkům bez ohledu, v jaké pozici se vzhledem k žákovi s postižením nacházejí. V tištěné podobě
si je můžete zapůjčit ve „vašem“ SPC. Konkrétní údaje o publikacích jsou uvedeny v literatuře
v závěru této kapitoly.
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