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Pracuji jako učitelka ve Speciální mateřské škole při Fakultní dčtské nemocnici 
v Brně na oční klinice. 

Řada prosklených pokojů a v nich bílé postýlky s dětmi. Běžný obraz dětského oddě-
lení v nemocnici, ke kterému patři i smutné tvářičky dětí, zejména poránu. Při přícho-
du na odděleni se snažím odvést pozornost dětí od stesku po rodičích a od obav před 
lékařskými zákroky. 

Ranni ruch před vizitou je stejný jako v jiných nemocnicích, ustýlání postelí, úklid 
stolků, čištění brýlí... Potom nastává pro děti zdlouhavé čekáni na vizitu. Jsou netrpě-
livé, nejraději by už opustily své postýlky a utíkaly si hrát do školky. Tuto dobu jim 
zkracuji čtením, povídáním, krátkou maňáskovou hříčkou, zpěvem a nezbytným po-
mazlením. 

Po vizitě jdou děti s radosti do školky. Pomohu Simonce z postele, má dětskou moz-
kovou obrnu. Z jiného pokoje si vyzvednu 14letého nevidomého těžce mentálně posti-
ženého Jardu, těšícího se na auto a jeřáb. 

S dětmi pracuji podle plánu vychovně-vzdělávací koncepce pro mateřské školy, upra-
veného a doplněného reedukačnimi a kompenzačními prvky, podle zdravotního stavu 
a pohybových možností děti. 

Třída je velmi dobře vybavena speciálními pomůckami, které děti s poruchami zra-
ku potřebuji. Jsou to např.šněrovadla, půlené keramické tvary, skládací dřevěné fi-
gurky, auta, zvířata, stromy, puzzle dřevěné i papírové, různé vkládaci tvary, pohádky 
pro slabozraké a nevidomé, rozstříhané obrázky, pohyblivé dřevěné hračky, nelepicí 
modelovací hmotu, domino pro slabozraké... 

U dětí předškolního věku se na oční klinice setkávám především se strabizmem (šil-
háním), často se vyskytuje i amblyopie (tupozrakost). Při šilhání j e přítomna vždy menši 
nebo větší porucha jednoduchého binokulárního viděni. U těchto dětí je narušeno vní-
mání prostoru a prostorových vztahů, mají nedostatečně rozvinutou koordinaci zraku 
a motorické činnosti ruky, nižší analyticko-syntetickou schopnost a zpomalené reakč-
ní časy při zrakovém vnímání. 



Při léčeni strabizmu a lupozrakosli je nutná spolupráce zdravotníků a pedagogů. 
Při výchovně-vzdělávací činnosti musí učitelka vhodně motivovat děti a mít dostatek 
pomůcek. Je potřeba dětem vytvořit takové prostředí, aby činnosti byly pro ně příjem-
nou a užitečnou hrou. 

Při výchovně-vzdělávací činnosti se mi osvědčily týdenní plány. Určím si téma -
např. barevný svět, geometrické tvaiy, svět pohádek, les, luční květiny apod. - a toto 
téma rozpracuji do jednotlivých výchovných složek (rozvíjení poznáni, výtvarnou vý-
chovu, hudební výchovu, pracovní výchovu...) 

Dnes máme hudební výchovu. I tu využívám ke cvičení zrakových funkcí postiženého 
oka, k nácviku správného vnímání prostoru, ke cvičení vizuálně-motorické koordina-
ce i hudební představivosti a paměti. K dispozici mám hudební nástroj Levis. 

Využívám také obrázky, a to nejen k motivaci, ale i při nácviku a opakování písní, 
při rytmicko-melodických hrách, při seznamování děti s hudebními nástroji. 

Obrázek má pro svou barevnou odlišnost pro zrakový výcvik nesmírný význam. S ob-
rázkem pracuji metodou analyticko-syntetickou. Od celkového pohledu přecházím k jed-
notlivým částem obrázku, rozebírám je a pak se opět vracim k celku. Každé dechové 
cvičeni motivuji obrázkem - např. s obrázkem stromu šumíme jako strom, jindy hučí-
me jako letadla, traktory apod. Nebo máme nakresleno různé ovoce a po slabikách 
melodizujeme jeho názvy. 

V zásobě mám obrázky vztahující se k určitým písním. Položím je na stolek, zahraji 
úryvek písně a děti maji ukázat, ke kterému obrázku píseň patří. 

K nácviku správného vnímání prostoru a prostorových vztahů jsou vhodné hudebně 
pohybové činnosti a různé tanečky. Přestože jsou prostory v nemocnici omezené, sna-
žím se i tyto činnosti upravovat a zařazovat. 

Hudební výchova vyvolává svým vlivem radostné ovzduší, které pomáhá odstraňo-
vat záporné jevy a nežádoucí psychické stavy, které se u dětí při příchodu do nemocni-
ce často vyskytují. 

Ve špeciálni MŠ při nemocnici téměř každodenně uplatňuji výtvarnou výchovu. Vý-
tvarná výchova má - vedle běžných úkolů (jako umožnit dětem volné tvořeni, výtvarné 
vyjadřování citového vztahu k světu, k prostředí, ve kterém dítě žije) - u dětí s poru-
chami binokulárního viděni i úkol reedukačni. Výtvarná výchova rozvijí rozum, po-
máhá zdokonalovat pohybový rozvoj, zrakově hybnou koordinaci, rozvíjí pozorovací 
schopnosti, tvarovou a prostorovou představivost a zrakovou paměť. 

Víme, že odloučeni od rodičů není pro děti snadné. Děti nepotřebují jen výchovnou 
péči, ale především laskavý přístup, něhu a bezpečí. V tom vidím hlavni poslání speci-
ální mateřské školy při nemocnici, kde je pro učitelku největši odměnou osušeni slzi-
ček a vykouzleni úsměvu na dětské tvářičce. 


