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Postiženi, stejné jako vSichni ostatní, 
maji právo na stimulující okolí, teplo, lás-
ku a seberealizaci ve společenském ži vo-
lí Maji také právo na vzděláváni a zařa-
zení do pracovního a sociálního života 
podle individuálních možnosti, schopno-
sti a zájmu. Integrace jc jednou z odpo-
vědi na otázku jak vychovávat a vzdělá-
vat postižené 

Ve speciální MTŠ V Praze 8. Štíbrově 
ulici, probíhá integrace jinak, než byv a 
zvykem. Již dva roky zapisujeme do naii 
speciální MTŠ na základě zcela dobro-
volného zájmu rodičů i dčli zdravé. V are-
álu Školy máme mimo speciálních tříd 
nyní již i dvč třidy integrované, které 
vzhledem k prostorám zdvojnásobujeme 
jak počtem děti, tak i počtem učitelek. 
Integrace pro nás neni novým a nezná-
mým pojmem. Zkušenosti a poznatky čer-
páme z rozmanité historie naši speciální 
- dříve zvláštni MTŠ. Stručně se dotknu 
změn v její organizaci, která úzce souvi-
sí s problémem integrovaných škol. 

První zvláštní třída pro děti mentálně 
retardované existovala 15 let při MTŠ 
v Praze 8, Náhomi ulici a založila ji v ro-
ce 1960 pani ředitelka Anna Chvátalová 
- promovaná pedagožka. Od roku 1975 
byla rozšířena na dvě třidy pro děti po-
stižené a dvě třídy pro děti zdravé. V roce 

1980 se naše MTŠ změnila na samostat-
nou zvláštni MTŠ, kde byly déti rozděle-
ny podle stupně postiženi a podle věku 
V roce 1983 jsme se přestěhovali do krás-
né budovy - finské MTŠ, která jc uzpů-
sobena potřebám postižených dětí jak 
uvnitř, tak na zahradě Do této zvláštní 
MTŠ začaly být přijímány i děti různě 
zdravotně oslabené (tělesně postižené, 
déti s epilepsii, déti obtížně adaptabilní, 
apod ) Docházelo zde již k integraci déti 
s různým postižením a opět jsme se ne-
setkávali se závažnějšími problémy 
(v dobé charakteristické velmi složitými 
administrativními záležitostmi) při vřa-
zováni Krásné prostředí MTŠ i velmi 
dobrá pověst školy v péči o děti, pravdě-
podobně i změna názvu školy - speciální 
MTŠ, způsobily, že v porevolučním ob-
dobí na jaře roku 1991 přišli rodiče zdra-
vých děti s přáním zapsat děti do naši 
špeciálni MTŠ. A tak jsme začali s obrá-
cenou integraci, kterou provádíme dru-
hým rokem. Naše speciální MTŠ má 4 
klasické třidy s možností rozdělení inte-
riéru. Jsou zde umístěny 2 třidy pro děti 
s výraznou mentální retardací nebo kom-
binovanými vadami a 2 zdvojené třídy, kde 
jsou integrované zdravé děti (zachována 
je převaha zdravých dětí nebo děti s leh-
kým zdravotním postižením, vyžadujícím 
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jen rehabilitací či logopedickou péči). 
V příspěvku využívám poznatky ze své 

dvouleté práce v integrované třídě Sku-
pina dčti je heterogenní jak věkově, tak 
i druhem a stupnčm postiženi V naši tří-
dč integrujeme déti s těmito diagnózna-
mi - opožděný vývoj řeči s lehkým men-
tálním postižením, lehčí stupeň DMO, 
LMD, EPI, luxacc kyčli, drobné vady po-
hybového ústroji, vyžadující rehabilitaci 
apod. Často se setkáváme s dětmi mají-
cími potíže s adaptaci, či s jinými neuro-
tickými problémy. 

Děti k nám přicházejí na doporučení 
zdravotnického zařízeni, rehabilitačních 
jeslí a nyní i z našeho speciálně pedago-
gického centra. Často přijdou rodiče sami 
a požádají o zařazení dítěte, neboť citi 
problémy, které s dítětem maji, a hledají 
pomoc Dříve než je postižené dítě zařa-
zeno do naií speciální MTŠ, prochází 
zápisem, kde je nepřímo diagnostiková-
no speciálním pedagogem a na základě 
i dalších odborných vyšetřeni, v úzké spo-
lupráci s rodiči a pediatrem, je rozhod-
nuto o jeho zařazení do integrované nebo 
speciální skupiny. Do integrované třidy 
nezařazujeme celodenně děti s takovým 
druhem a stupněm postiženi, které vyža-
dují specializovanou péči. malý kolektiv 
vzhledem k obtížné sociální adaptabili-
tě. a kterým by pobyt ve větším kolekti-
vu déti neprospěl (tj hlubší stupně men-
tálního postižení, LMD s výraznými pro-
blémy, autismus apod.). Individuálně 
však můžeme zkoušet vzájemnou únos-
nost integrace. 

Výchovnou péči v integrované třídě 
zajišťuji jak učitelky s odborným speci-
álně pedagogickým vzděláním, tak uči-
telky s běžnou odbornosti pro MTŠ. Pří-
znivý poměr počtu děti (18 z + 7 p) a 
učitelek umožňuje zajistit zvýšenou po-
zornost dětem postiženým, neboť ve tří-
dě jsou převážné v dopoledních hodinách 
3 učitelky (překrýváni služeb). Rehabili-
tační pracovnice a logopédka zajišťují dě-
tem speciální péči dle jejich potřeb Ne-
sporným kladem obrácené integrace je 
i možnost zkušebního zařazeni dítěte do 
integrované třídy a v případě zjištěni, že 
integrace pro dítě není vhodná, nebude 
dítě měnil zařizeni, ale bude jen přeřaze-
no do jiné, vhodné třidy. Veškeré tyto 
situace se řeši ve spolupráci s rodiči a 
psychologem či pediatrem Uvědomuje-
me si důležitost spolupráce s rodinou a 
snažíme se o její co nejkvalitnéjší a nej-
všestranněji! využívání (od individuál-
ních rozhovorů s rodiči v herně a na za-
hradě. kam mají volný přistup, přes 
setkávání při besídkách nebo společných 
pracích na zahradě, kdy rodiče pomáhají 
společné s dětmi upravovat prostředí 
MTŠ). Diky tomu se nám daří navázat 
spolupráci i s rodiči problémovými, kte-
ří buď z nedostatku času, nezájmu o dítě 
či z neznalosti, neplní dobře rodičovské 
povinnosti. 

Denní činnosti se odehrávají ráno ve 
třídě a na zahradě, kde se děti pravidel-
ně setkávají s těžce postiženými dětmi a 
zvy kají si tak na ně. Pořádáme i společ-
né výlety, návštěvy divadel, různé spo-



léčné oslavy ve Škole či plánované ná-
vštěvy tříd. Integrace zdravých déti je 
důležitá i pro uCitelky ve speciálnich tří-
dách, neboť mohou lépe srovnávat a ná-
sledné rozhodovat u tzv. hraničních déti, 
maji možnost objektivněji posoudit pro-
blémy postiženého dítěte 

Od řijna 1992 bylo u nás zřízeno spe-
ciálně pedagogické centrum, jehož čin-
nost probíhá vétSinou v odpoledních ho-
dinách Také v naSí integrované třídě 
přijímáme některé děti z centra na krát-
kodobé odpoledni pobyty. Jsou to děti 
např s afcktivnimi záchvaty, lehce opož-
děné, nedoslýchavé apod S ostatními 
dětmi z centra se v jarním období setkává-
me na zahradě, kde jsou se svými rodiči 

Pro plnění náročného úkolu, který' jsme 
si zvolili, má naše speciální MTŠ potřeb-
né zázemí jak matcriální.tak odborné 
Matcnální zázemí je z hlediska péče o 
postižené děti jedním ze základních před-
pokladů dobrých výsledků naSí práce 
Učitelky mohou stimulovat déti nejen 
hračkami, které maji ve třídě stále, ale i 
nezvyklými hračkami, které poskytuje 
naše půjčovna hraček - ludotéka. Nové 
předměty, hry, lákavé nezvyklé hračky 
přirozeným způsobem napomáhají k ak-
tivizaci děti a pomáhají učitelkám k se-
stavováni motivačně zajímavých projek-
tů při práci s dětmi. Protože půjčovna 
slouží i rodičům, lze zajistit komplexní 
působeni na ditě, zaměřené na jeho akti-
vizaci a všestranný rozvoj. 

Naše speciální MTŠ je často navštěvo-
vána zahraničními návštěvami, od ktc-

rých se snažíme získávat zkuSenosti Na-
vštívili jsme zařízeni v SRN a velmi pro-
spěla i stáž v Holandsku Posledni zahra-
niční návštěvy (Dánové, Američani) mi-
mořádně kladně hodnotily náš způsob 

s integrace a to nás, společně s našimi vý-
bornými zkušenostmi, přesvědčuje 
o správnosti této alternatívni integrace 

Závěry učiněné 
na základě zkušenosti 
z dvouleté práce 
1. Postižené děti mohou navštěvovat 

třídu společné se zdravými dětmi pokud 
• jsou sociálně adaptabilní 
• je respektován individuální přistup 

k postiženému dítěti a to necítí svou ne-
dostatečnost 

• jc ve třídě či ve škole zajištěna mož-
nost speciální péče. kterou dítě indivi-
duálně potřebuje (pedagog navíc - spe-
cialista) 

• pokud je možné se skupinou postiže-
ných dětí pracovat bez snižováni úrov-
ně práce se zdravými dětmi. 
2. Prospěšnost integrace se projevuje: 

• v možnosti navazovat vzájemné kon-
takty. zdravé déti získají zkuSenosti to-
lerantního jednáni, poskytování pomo-
ci, učí se žit s postiženým dítětem bez 
problémů apod 

• v tom, že zdravé děti jsou příkladem 
k napodobováni a vhodným vzorem 

• v řešeni postojů při konfliktních situa-
cích mezi zdravými dětmi - učí se ak-
ceptováni odliSnosti kamarádů 

• tím, že přítomnost postižených děti vy-
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tváří klima, dovolující i zdravým dí-
lem projevit své slabosti bez obav z ne-
gativní reakce kamarádů 
ve vztazích rodiCů zdravých děli k po-
stiženým dětem i jejich rodičům, pro-
tože vytváří bohatší citový vztah k li-
dem, snahu pomoci i uvědomění si, 
jaký dar jsou zdravě děli 

Zkušenosti z minulých let i zkušenosti 
nynější jednoznačné dokazují vhodnost 
integrace, ale integrace různorodé, zalo-
žené na mimořádně kvalitních podmín-
kách jak pro déti postižené, tak pro děti 
zdravé, integrace prováděné alternativ-
ně vždy z hlediska potřeb obou skupin 
děti 

FIRMA 
PODRAZIL 

Podjavonnská 1596 
Praha 4 - Jižní Město 
tel 02/791 47 26 

zajisti a odborně provede ve velmi krátkých lhůtách 

STĚHOVACÍ, ÚKLIDOVÉ PRÁCE 
VČETNĚ DOPRAVY 

H 
Iť 
•1 

v knihovnách, 
školách, 

kulturních zařízeních. 

Využijte naSí nabídky k zajištění svých potřeb, 
objednávky písemně nebo telefonicky 

na shora uvedenou adresu. 
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