K problematice speciální výchovné péče o mentálně
retardované děti od nejútlejšího věku
Ilana

Smejkalová

Cílem výchovy osob s mentální r e t a r d a c í je dosažení maximálně možného rozvoje jejich osobnosti, tím i jejich přiměřeného
společenského a pracovního uplatnění a postupné integrace. K dosažení tohoto cíle je všeobecně uznáván a prosazován požadavek
speciální výchovy, jako nedílné součásti komplexní rehabilitační
péče, od nejútlejšího věku mentálně retardovaného dítěte.
Zajištění optimálního rozvoje dítěte v neútlejším věku, jehož
podstatou je přiměřená a všestranná raná stimulace, je základní
podmínkou následného maximálně možného rozvoje všech psychických i motorických funkcí. Toto platí pro rozvoj jedince
zdravého i pro rozvoj jedince různě postiženého. „Už od samého
začátku života se vytvářejí stále nová a nová propojení mezi
nervovými vlákny a buňkami (synapse) a jejich počet roste podle množství podnětů, v závislosti na stimulaci." 1 Podle prvotního
zapojování nervových drah se vytváří individuální základní vzor e c nervové sítě. 2 „Podle něho se pak řídí veškeré vnímání a chování; mozková činnost probíhá podle prvotního uspořádání, po
nervových d r a h á c h proklestěných v útlém věku." 3
V současné době u nás institucionální cílevědomá a systematická výchova mentálně retardovaných dětí začíná většinou ve
zvláštní mateřské škole, která je u r č e n a pro děti ve věku od
tří do šesti let. „Cílem předškolní výchovy mentálně retardovaných dětí je zabezpečovat pokud možno jejich všestranný rozvoj v souladu s jejich omezenými možnostmi a zvláštnostmi danými mentální r e t a r d a c í a věkem tak, aby v 1 šestém
r o c e svého života byly schopné začlenit se do soustavného vzdělávacího procesu ve zvláštní nebo pomocné škole." Tolik Program výchovné p r á c e pro zvláštní m a t e ř s k é školy. 4 Cíl předškolní výchovy by však měl zejména plně respektovat individualitu
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postiženého dítěte a zajišťovat
potřeb.

uspokojování jeho

přirozených

Zvláštní mateřská škola plní úkoly výchovné, jejichž součástí
jsou i. úkoly speciálně pedagogické (využívání speciálně pedagogických metod — reedukačních, kompenzačních a rehabilitačních), dále plní úkoly-sociální a diagnostické. Pobyt ve zvláštní
mateřské škole má kladný vliv i na socializaci mentálně retardovaného dítěte, na rozvoj adaptivního chování — tedy i na
úspěšnou následnou integraci mentálně retardovaného jedince
do společnosti běžné populace.
Naskýtá se však otázka, zda není ve t ř e c h letech dítěte, při
zřejmé mentální retardaci, již pozdě na začátek speciální výchovné péče. Zda nebylo promarněno právě to nejdůležitější
a nejcitlivější období pro potřebnou stimulaci dítěte, která by
vytvořila základ jeho smyslové, pohybové a komunikační aktivity a mohla rozhodujícím způsobem ovlivnit jeho mentální deficit a ovlivnit tím i celý další optimální rozvoj mentálně retardovaného jedince. Zde by bylo jistě účelné posunout začátek
speciálního výchovného působení ještě před třetí rok, do nejútlejšlho věku mentálně retardovaného dítěte.
Řešením by mohlo být např. operativnější zřizování speciálních jeslí či spec. oddělení v jeslích běžného typu, pokud tyto
budou provozovány, protože perspektivně se uvažuje o jejich
omezení v souvislosti s prodloužením placené mateřské dovolené do tří let věku dítěte. Příznivějším řešením však by mohlo
být zřízení dětských denních stacionářů i pro mentálně retardované děti. Jsou to zdravotnická zařízení, která plní požadavky
komplexní rehabilitační péče o postižené děti od nejútlejšího
věku. V současné době je převážná většina těchto stacionářů
zaměřena na péči o děti s poruchami hybnosti a děti zdravotně
postižené (např. alergie, a s t m a ) . Podle směrnic MZ ČSR z roku
1983 mají být tyto stacionáře zřízeny v každém okrese (obvodě).
Komplexní rehabilitační péče v denním stacionáři je zajišťována prostřednictvím zaměstnaných odborníků z různých resortů — lékař a rehabilitační pracovnice zajišťují fyzioterapii (celkové opoždění vývoje hybnosti a časté poruchy motoriky mentálně retardovaných dětí), psycholog, logopéd, spec. pedagog,
sociální pracovnice, dětské sestry a další. Příkladem vhodného
personálního zabezpečení a zastoupení odborníků v péči o postižené děti i organizace provozu je Dětský denní rehabilitační
stacionář v Praze 10, Troilova ul.
Účelné a efektivní by například bylo organizovat v jednom
stacionáři několik oddělení — různých skupin dětí podle typu
a stupně postižení. Jako konkrétní příklad takovéto účelné diSPECIALNI
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ferenciace lze uvést Zvláštní mateřskou školu v Praze 8, Štíbrova ul. — organizace oddělení, jejich specializace zde je aktuálně
přizpůsobována momentálnímu složení zařazených postižených
dětí (např. oddělení pro děti mentálně retardované, oddělení
pro děti s poruchami řeči, oddělení pro děti zdravotně oslabené).
Ve stacionářích zajišťujících denní pobyt a péči postiženým
dětem lze délku pobytu jednotlivých dětí ještě individuálně přizpůsobit s ohledem na věk dítěte, na jeho citový stav, na stupeň
a druh postižení. Například děti od jednoho roku vyžadující
intenzívní speciální výchovnou péči, která by zajistila jejich
všestrannou stimulaci, možno zařazovat jen na dopoledne, a tím
jim umožnit co nejdelší pobyt v rodině a pevné citové vazby.
Možné je i zajišťování ambulantní péče v těchto zařízeních pro
postižené děti mladší jednoho roku a také rozsáhlé činnosti poradenské prostřednictvím všech zaměstnaných specialistů — odborníků i pro rodiče postižených dětí z různých důvodů nezařazených do kolektivní speciální výchovné péče a v neposlední
řadě rozšíření ambulantní a poradenské činnosti i na děti s různými rizikovými faktory už od narození v rámci
prevence.
„Z nových poznatků o vývoji mozku plyne, že o tom, jak bude
mozek pracovat, rozhodují první tři měsíce života. Záleží tu nejen na stimulaci, ale i na způsobu výživy." 5
Tato odborná specializovaná pracoviště by mohla dále také
organizovat odborné metodické semináře i různá praktická cvičení pro rodiče mentálně retardovaných dětí a další a k c e jako
například cvičení rodičů s dětmi (blíže Černá, M.: Cvičíme s mentálně postiženými dětmi, SPN Praha 1977; Černá, M.: Rehabilitace mentálně retardovaných tělesnou výchovou, UK Praha
1985).
Domnívám se, že denní stacionář je typem zařízení, které by
mohlo být součástí projektu zkvalitnění péče o mentálně retardované dr. J. Kvapilíka uvedeného v tomto časopisu roč. 2,
č. 5 pod názvem Návrh na optimální řešení komplexního zařízení pro mentálně postižené.
Příspěvek vyplývá z nutnosti prohloubení a zkvalitnění předškolní výchovy mentálně retardovaných dětí. Kvalitní speciálně
výchovné působení na tyto děti předpokládá odborně připravené speciální pedagogy — učitelky mateřských škol. Nově koncipované vysokoškolské studium speciální pedagogiky i pro učitelky mateřských škol by mělo připravovat odbornice s hlubokými znalostmi z psychologie a patopsychologie, se znalostmi

SPECIALNI
7 6

PEDAGOGIKA

C.

2,

ROC.

1990—91

o zvláštnostech osobnosti mentálně retardovaných dětí o zákonitostech jejich rozvoje. Dále se širokými praktickými pedagogickými dovednostmi z oblasti speciálních metodik, odbornice
schopné tyto dovednosti vhodně a účelně aplikovat ve vlastní
výchovné práci s mentálně retardovanými dětmi opravdu od
nejútlejšího věku, i když jistě stále hlavní a podstatná oblast
jejich výchovného působení budou postižené děti ve věku od
tří do šesti let.
Potřeba takto připravených pracovnic v oblasti speciální předškolní výchovy se jistě odrazí ve složení a zaměření odborníků
kateder pedagogické fakulty, které je budou na toto povolání
připravovat a k tomuto účel,u budou jistě i nově koncipovány
učební plány studia speciální pedagogiky.

ŠKOLY PRO MLÁDEŽ S PORUCHAMI SLUCHU A ŘEČI

Několik poznámek k situaci v 1. ročníku ZŠ pro
vadně mluvící v Olomouci - Kopečku
v

Alžběta

Peutelschmiedovú

ZŠ pro vadně mluvící v Olomoucl-Kopečku (jedna z oněch pouze několika
škol tohoto typu v CR) téměř završuje čtvrté desetiletí svého trvání a působení. Tato speciální škola byla založena v roce 1951. Jsou do ní přijímány
děti s těžšími řečovými vadami a poruchami, většinou s diagnózou balbuties
a dyslalla multiplex.
Tato ZŠ pro vadně mlúvící nikdy nebyla plně organizovanou základní
školou se všemi ročníky. Ani po rozsáhlé a nákladné generální rekonstrukci
nelze z prostorových důvodů otevřít v každém školním roce více než šest
ročníků základní školy, a to vždy podle počtu přihlášených žáků do jednotlivých tříd. Zdaleka tím nejsou uspokojeny všechny požadavky na přijeti
a zařazeni dětí na základě doporučení OPPP, foniatrlckých oddělení a rozhodnutím odborných komisi při OŠ ONV v jednotlivých okresech spádové oblasti
školy, kterou tvoři téměř celá Morava a část východních Čech.
V původní koncepci Zš pro vadně mluvící v Olomoucl-Kopečku nebyly tradičně otevírány okrajové ročníky základní školy, v obdob! existence ZDS tedy
zahajující 1. ročník a ukončující 9. ročník.
Absence závěrečného 9. ročníku ZDŠ byla zdůvodňována komplikovaným
zařazováním a přijímáním žáků k dalšímu studiu na středních školách a také
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