
ní postižených a nepostižených dětí ve 
všeobecných školách. Mimořádnou po-
zornost věnoval přednášející rozboru rám-
cových podmínek, jejichž realizace je ne-
zbytná pro úspěšný průběh integrace po-
stižených dětí do běžných typů škol. 
Vzhledem k tomu, že pan Prof. Dr. H. 
Hovorka přijal mé pozvání k návštěvě 
Brna, měli možnost účastníci semináře 
pořádaného CDVU MU v Bmč, konané-
ho 26. listopadu 1993, seznámit se s ob-
sahem jeho referátu podrobněji. 

Třetí den bylo jednání ukončeno posled-
ním referátem pana Dr. Aloise Bilrliho 
z Lucernu "Speciálnípedagogika v Evro-
pě - evropská špeciálni pedagogika? 
K srovnáváni nesrovnatelného " a závě-
rečnou diskusi k perspektivám speciální 
pedagogiky v období změn na východě 
i na západě. 

Závěrem lze uvést, že jednání docentů 
speciální pedagogiky v německy mluví-
cích zemích, mělo ryze pracovní charak-
ter, stručný, věcný ráz. Přesto však bylo 
mnoho řečeno o situaci i perspektivách 
v oblasti speciální pedagogiky, a to nejen 
v německy mluvících zemích, ale i v celé 
Evropě, byly prodiskutovány otázky vý-
zkumů realizovaných na jednotlivých vy-
sokoškolských pracovištích, přehledně 
podány vyčerpávající informace o nových 
publikacích vydávaných v německy mlu-
vících zemích o diskutované problemati-
ce. 

Marie Vítková 

Zpráva 
o projektu "Nové formy výchovy 
a vzdělávání nemocných a tělesně 
postižených žáků v rodinách". 

Od 1.9. 1992 jsme se zabývali domá-
cím vyučováním žáků, kteří z vážných 
zdravotních problémů nemohli navštěvo-
vat školu a nebyli umístěni vc zdravotnic-
kých zařízeních. Tuto činnost jsme pro-
váděli experimentálně v obvodu Prahy 2, 
kde sídlí ZŠ při nemocnici, Ke Karlovu 2, 
Praha 2. 

Práce vedení školy spočívala v předběž-
ných pohovorech s vyučujícími, v hospi-
tacích při výuce, v hodnocení na pedago-
gických radách. Z těchto činností vedení 
školy vyplynul závěr, že domácí vyučo-
vání je velmi náročné z mnoha hledisek: 

a) individuální přístup ke každému žá-
kovi 

b) individuální přístup k rodičům, spo-
lupráce s nimi a spolupráce se všemi čle-
ny rodiny 

c) vyučování všem předmětům 1. a 2. 
stupně ZŠ 

d) spolupráce s třídními učiteli a vede-
ním kmenové školy 

e) spolupráce s pedagogicko-psycholo-
gickou poradnou (PPP) 

f) spolupráce s lékaři 
g) koordinace péče o dítě /lékař, psy-

cholog, třídní učitel, domácí učitel, vede-
ní školy, rodiče/. 

Individuální přístup ke k a ž d é m u žá-
kovi vychází ze zásad spec. pedagogiky. 
Jedenáct vyučovaných dětí lze rozdělit na 
dvě základní skupiny: 
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- dčti s poruchami chování, se špatnou 
adaptabilitou na škol. prostředí, 

- děti dlouhodobě nemocné. 
U první skupiny je těžiště učitelovy prá-

ce kromě výuky soustřeďováno na výcvik 
základních pracovních návyků a snahu 
o změnu žebříčku životních hodnot. 

Druhá skupina je charakteristická potře-
bou neustálého povzbuzování ke zvýšení 
sebevědomí a vytvoření přesvědčení, že 
zameškané učivo zvládne a zapojí se bez 
zvláštních problémů do školní práce a do 
kolektivu spolužáků. 

M e t o d i k a s p o l u p r á c e s r o d i n a m i 
v y u č o v a n ý c h dětí 
Rodiče žáků škol v Praze 2 byli sezná-

meni hned v záři s naším projektem pro-
střednictvím letáčků při úvodních třídních 
schůzkách a přicházejí v konzultačních 
hodinách se žádostí vyučovat jejich ne-
mocné děti. Dále rodiče informovaly psy-
choložky z pedagogicko-psychologické 
poradny pro Prahu 2 a lékaři na dětských 
klinikách. Informačních schůzek s rodiči 
se zúčastnil žák i vyučující a vedení ško-
ly. Byl navázán první kontakt s dítětem, 
představena učitelka a podány informace 
o způsobu výuky a předány požadavky 
školy na vytvoření podmínek pro vlastní 
vyučování. Opět jsme se setkali s různým 
přístupem rodičů ke školní práci. Stávaly 
se případy, kdy učitel musel připomínat 
rodičům jejich základní povinnosti (jidlo, 
čistota apod.). Někteří rodiče se domní-
vali, že je vyučování pečovatelskou služ-
bou a důvodem k jejich nepřítomnosti 
a vyřizování si vlastních záležitostí. Ve-
dení školy na vzniklou situaci reagovalo 

pozváním rodičů a po pohovoru s nimi 
došlo vždy k nápravě. Učitelky byly den-
ně pod přímou kontrolou rodičů a denně 
vysvětlovaly rodičům v čem žák chybo-
val, v čem byl úspěšný, jaké má domácí 
úkoly a co musí procvičit a jakým způso-
bem. Často pomáhaly při řešení výchov-
ných problémů a mnohdy zmírňovaly na-
pětí mezi rodiči a dítětem. Díky odbornos-
ti odhalily např. silnou dyslexii a doporu-
čily vyšetření v PPP a na základě výsled-
ků vyšetření a pohovoru s třídním učite-
lem bylo dosaženo slovního hodnocení 
v Čj a tak zabráněno traumatu ze špatné 
známky jak u dítěte, tak i rodičů. 

V některých případech zastupovali ro-
diče prarodiče, kteří měli na dítě velmi 
nízké nároky a učitelce se podařilo dosáh-
nout toho, že se požadavky sjednotily 
v optimální míře pro žáka. Díky důvěře 
rodičů, která vyplývala z naší snahy o ma-
ximální pomoc dítěti, se okamžitě obra-
celi na vedení školy a na učitele při řešení 
vzniklých výchovných problémů. 

Vzhledem k možnostem a schopnostem 
dětí jsme pro ně ve spolupráci s rodiči 
a PPP pomáhali vyhledávat nejvhodnější 
školy. 

N á r o č n o s t p r á c e uč i t e lů 2. s t u p n ě 
z hlediska odbornost i a př ípravy na 
vyučován í 
Výuka žáků 2. stupně se podařila v 1 

případě zajistit plně aprobovaně, ve 2 pří-
padech vyučovaly dvě vyučující 1 žáka 
a vyučující žáka 5. roč. vyučovala všech-
ny předměty. Z této praxe vyplývá, že uči-
telky musely vyučovat žáky předměty 
i mimo svou aprobaci a tím byly kladeny 



vysoké nároky na jejich denní pečlivou 
přípravu. Odměnou bylo bezproblémové 
zařazení žáka do vyučování a uznání 
z kmenové školy. 

Spo lupráce s tř ídními učiteli a vede-
ním k m e n o v é školy 
Při zahajovacím kontaktu s třídním uči-

telem v kmenové škole byl domluven po-
stup při předávání informací. Dělo se tak 
pravidelně I x týdně osobním rozhovorem 
s třídním učitelem nebo písemnou zprá-
vou o obsahu probíraného učiva. 

Domácí učitel se mnohdy stal prostřed-
níkem mezi nemocným žákem a jeho spo-
lužáky, což vedlo k udržování kontaktů 
a citových vazeb. Po uzdravení a ukon-
čení domácího vyučování bylo vedení 
kmenových škol informováno prostřed-
nictvím osobního záznamu o průběhu 
a výsledcích výuky. Po návratu do kme-
nové školy pokračovali žáci většinou bez 
obtíži ve výuce. Tyto informace jsme zís-
kávali na základě vlastni iniciativy domá-
cích vyučujících, kteří ve svém volném 
čase navštěvovali kmenové školy a zají-
mali se o další průběh školní docházky, 
o zdravotní a psychický stav svých žáků. 

Spo lupráce s pedagog icko-psycho lo -
g ickou p o r a d n o u 

Pedagogicko-psychologická poradna 
v Praze 2 projevila o projekt domácího 
vyučování velký zájem a ocenila význam 
domácího vyučování pro jejich klientelu. 
V mnohých případech bylo domácí vyu-
čování jedinou, byť krátkodobou, mož-
nosti pokračovat ve výchovně vzděláva-

procesu. Na základě jejich doporu-
byl žák vytržen z problémového pro-

středí školy, bylo překlenuto krizové ob-
dobí před zařazením do jiného typu ško-
ly, jiného kolektivu, k jinému vyučující-
mu. 

Pedagogicko-psychologická poradna 
sloužila jako jeden z dispcnzarizačních 
členů v našem projektu. 

Spolupráce s lékaři 
V počáteční fázi projektu domácího 

vyučování jsme zamýšleli spolupracovat 
s lékaři z areálu DAK v Praze 2 a vyučo-
vat děti, které opustí nemocnici a jsou dále 
v domácím ošetřování. Jednalo se přede-
vším o děti alergické. Při vlastní realizaci 
projektu vyplynula potřeba domácího vy-
učování z kmenových škol a z pedagogic-
ko-psychologické poradny s mnohem vět-
ší naléhavostí. Spolupráce se zaměřila na 
konkrétní ošetřující lékaře našich žáků. 

Koord inace péče o dítě 
Pro zefektivnění našeho působení jsme 

uspořádali společný seminář za přítomnos-
ti lékaře, učitele kmenové školy, rodičů, 
domácího vyučujícího a vedení školy při 
nemocnici. Při tomto semináři se podaři-
lo ujasnit si názory a postupy jednotlivých 
účastníků na problémového žáka a zkoor-
dinovat práci všech činitelů působících na 
žáka. Tato akce byla velmi přínosná vzhle-
dem k dítěti, ale zároveň vyžadovala ne-
smírné úsilí ředitelky školy o její uskuteč-
nění (pracovní vytížení lékařů, psycholo-
gů aj.). 

Z uvedených konkrétních příkladů prá-
ce vedení školy a učitelů zabývajících se 
projektem domácího vyučování ve škol-
ním roce 1992/93 v ZŠ při nemocnici 

cím 
čení 



v Praze 2 lze shrnout aplikaci zásad pro 
tento úkol: 

1. Dispenzarizace 
a) Informace ředitelům škol, jejich pro-

střednictvím třídním učitelům a následně 
rodičům o možnosti domácího vyučováni. 

b) Informace prostřednictvím lékařů 
v nemocnici a ambulantních zařízeních. 

c) Informace prostřednictvím peda-
gog.psycholog. poradny v Praze 2. 

2. Prevence 
a) Odvrácení opakování ročníku ze 

zdravotních důvodů. 
b) Odvrácení přeřazení do zvláštní ško-

iy. 
c) Odvrácení zařazení do diagnostické-

ho ústavu. 
d) Zabránění vzniku stresové situace při 

delší nemoci u dítěte i u rodičů při návra-
tu do školy. 

e) Zamezení oslabení zdravotního sta-
vu následkem psychické zátěže. 

f) Zabránění tomu, aby defekt nenarostl 
v poruchu sociálních vztahů. 

3. Komplexnost 
Vycházíme-li ze základní téze, žc kom-

plexnost je souhrn všcch opatření směřu-
jících k odstraněni defektivity, v našem 
případě to znamená nezastupitelnost jed-
notlivých složek působících na dítě - zdra-
votnickou, pedagogickou, psychologickou 
a sociálně právní. Důraz klademe na za-
chování kontinuity výchovně vzděláva-
cího procesu a udržení kontaktů s kmeno-
vým kolektivem. 

4. Resocializace 
Žáci následkem dlouhodobého onemoc-

nění ztrácí učební návyky, intelektuální 

a praktické dovednosti, sebevědomí a sni-
žuje se jejich adaptabilita. Nejpatrnější je 
to u tělesného defektu. Vyučováním pod-
le projektu domácí výuky se podařilo zno-
vu navázat kontakty se spolužáky, zrych-
lit pracovní tempo, získat pracovní návy-
ky aj. 

5. Jednotnost 
Působení rodičů, domácích učitelů, uči-

telů v kmenové škole, lékařů a psycholo-
gů by nebylo efektivní pokud by nesmě-
řovalo k jednomu cíli. Každý ze zúčast-
něných má svůj úkol plynoucí z jeho od-
bornosti. Z naší praxe se nám zdá, že chy-
bí vzájemné propojení a to v tomto škol-
ním roce často plnil domácí učitel. 

6. Optimální prostředí 
Každé onemocnění je pro dítě náročnou 

životní situací - snížení obranyschopnos-
ti, větší unavitelnost, narušení životních 
stereotypů. Dítě je zbaveno určitých soci-
álních jistot, kontaktů s rodiči, soukromí, 
atd. Prostřednictvím domácího vyučová-
ní je možno některé vlivy onemocnění eli-
minovat. Zahájením domácího vyučová-
ní je rodina nucena vytvořit odpovídající 
podmínky pro výuku - vhodné pracovní 
místo, pravidelný režim. Zároveň pod ve-
dením domácího učitele zachovávat spe-
ciálněpedagogické metody při plnění do-
mácích úkolů a při požadavcích na dítě, 
které zabrání přetěžování i kladení malých 
nároků na dítě. 

Organizační zkušenost i z projektu 
a) výuka žáků 1. stupně je dostačující 

v rozsahu 8 - 1 0 vyučovacích hodin týdně 
pouze jedním vyučujícím (elementaris-
tou); 



b) výuka žáků 2. stupně je vhodná také 
v rozsahu 10 vyučovacích hodin týdně; 

z praxe vyplynula potřeba odbornosti -
cizí jazyky, matematika, český jazyk - to 
lze řešit v rámci úvazků učitelů; 

c) podmínky pro výuku v rodině je tře-
ba stanovit ve spolupráci s rodiči v počá-
teční fázi zcela jasně a konkrétně a vyža-
dovat jejich plnění; 

d) stanovit konzultační hodiny pro udr-
žování kontaktů s kmenovými školami, 
lékaři, rodiči; 

e) v oblasti dispenzarizace je nutná spo-
lupráce nejen s lékaři, ale především 
s kmenovými školami a pedagogicko-
-psychologickými poradnami; 

0 zvýšení nároků na práci učitele při 
domácí výuce je možno ohodnotit osob-
ním příplatkem; 

g) pro učitele zařazené do domácího 
vyučování stanovit zásady bezpečnosti 
práce s ohledem na podmínky v regionu. 

Na semináři v Pardubicích v červnu 
1993 projevily zájem o naši práci některé 
nemocniční školy. Rády by vyzkoušely 
tento způsob výuky ve svých podmínkách, 
protože i u jejich žáků vzniká potřeba výu-
ky při dlouhodobém domácím ošetřování. 

Domácí vyučování plní svoji funkci, 
protože jsou zachovány vazby s kmeno-
vým kolektivem. 

Věříme, že tato myšlenka najde podpo-
ru u správních orgánů a nastane-li potře-
ba tohoto způsobu vyučování, bude plně-
na jak kmenovými školami, tak i učiteli 
nemocničních škol, kteří mají pro tuto prá-
ci odborné znalosti. 

Jana Pavlíčková 

Speciálněpedagogické 
poradenství v evropském 
kontextu 

5.-6. června 1993 se konala v Kolíně nad 
Rýnem třetí Mezinárodní konference 
o speciálněpcdagogickém poradenství. 
Myšlenka, vytvořit podobnou instituci, 
vznikla před čtyřmi lety zásluhou Prof. 
Bodo Januszewského ze Speciálněpeda-
gogické fakulty univerzit, v Kolíně nad 
Rýnem a Prof. Robertem Spaldingem, kte-
rý působí na Liverpoolské universitě, od-
dělení pro Studium výchovy a komunika-
ce. Mezi oběma pracovišti se uskutečnily 
oboustranné několikatýdenní návštěvy stu-
dentů a učitelů. Během těchto návštěv se 
vynořila idea mezinárodní spolupráce v ob-
lasti speciálně pedagogického poradenství. 

Na první konferenci v roce 1991 byli 
pozváni pracovníci z Velké Britanie, Ho-
landska a bývalé NDR. Uskutečnila se prv-
ní mezinárodní výměna zkušeností v ob-
lasti speciálního poradenství v těchto ze-
mích. O poradenství v tehdejším Sovět-
ském svazu referovala německá kolegy-
ně, která studovala a pracovala v Lenin-
gradě. 

Na druhé setkání o rok později byli po-
zváni i pracovníci z Československa. Cí-
lem tohoto sejití bylo ustanovit organiza-
ci s mezinárodním vedoucím týmem, ur-
čit její zaměření a koncepci práce. Účast-
níci se dohodli na systemickém pojetí po-
radenské činnosti s mezinárodní výměnou 
zkušeností a teoretických modelů. 


