
ZPRÄVY 

Byli jsme ve 
WIENER SPRACHLEILSCHULE 

Na jaře 1990 zorganizovala-Logopedická společnost M. Sováka 
jednodenni zájezd do školy pro déti s poruchami řeči ve Víd-
ni. (Wiener Sprachheilschule) Nabízím vám několik informaci 
a postřehů z této návštěvy. 

Kromě svého základního posláni působí tato škola i jako po-
radenské centrum pro poruchy komunikace. Její pracovnici jsou 
k dispozici pro učitele mateřských škol, základních i zvlášt-
ních škol, pro rodiče i vychovatele. Podle potřeby zprostřed-
kují kontakty se školními psychology, s různými institucemi, 

* v případě potřeby i s lékaři. 
Měli jsme možnost strávit v této škole celé dopoledne a po 

skupinách jsme navštívili postupně první až pátou třídu. 
Ve třídách byly společné déti s poruchami výslovnosti, 

s koktavosti, dyslexii, dysfazii, rozštěpy i déti s výraznou 
LMD. Tedy škála poruch pro nás nezvykle široká. Kromě poruch 
sluchu lze do tohoto typu školy zařadit jakoukoliv poruchu 
komunikace. V diskusi pak sami pedagogové přiznávali, že to 
přináší určité problémy a výsledky u některých diagnóz, zej-
ména u koktavosti, jsou problematické. 

Každou třídu vedou dvě osoby - učitel/ka a asistent/ka. Oba 
pedagogové mají stejnou kvalifikaci, rozdil je spiše ve zku-
šenostech a náplni práce. Asistent dochází do třídy podle 
potřeby učitele a pracuje s dětmi podle jeho instrukci. Veli-
ká výhoda je i to, že v případě nemoci může učitele plné zas-
toupit. Kromé těchto povinností asistent provádí depistáže 
v terénu a ambulantní reedukaci řeči, kterou tato škola také 
organizuje. 

Vybaveni tříd nábytkem se celkem neliší od podobných škol 
u nás. Veliký rozdil je ale v jeho uspořádáni. Ze stolků jsou 
sestaveny nepravidelné skupinky, pomoci skriňového nábytku 
jsou vytvořeny ve třídách hrací a odpočinkové kouty. V nich 
je obvykle koberec, polštářky nebo molitanová matrace. Třída 
působí spiš dojmem útulné herny. Také výzdoba třid je jiná, 
než jsme zvykli. Je mnohotvárnější, uvolněnější a odráží 
osobnost učitele i zájmy žáků. Téméř všechno visi na dosah 
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déti a některé věci zdobí třídu zřejmé na jejich přáni. Opět 
se vnucuje spíš dojem dětského pokoje. 

Ani při zběžném pohledu na vybavení pomůckami jsme neměli 
dojem, že by naše třídy byly vybaveny hůře. Podstatný rozdíl 
tu ale přece jen je. Metody práce, které se na této škole 
používají, vyžadují nepřeberné množství různých skládaček, 
doplňovaček, dokreslováni i nejrůznéjších her typu domina ne-
bo lota. Proto každý nastupující učitel dostane tlustý šanon, 
ve kterém jsou vzorové listy a návrhy her. Tato sbirka vzniká 
od založeni školy a zahrnuje nejosvédčenější hry a cvičení, 
která dávají učitelé průběžné k dispozici svým kolegům. Neni 
třeba objevovat objevené a ušetřenou energii lze investovat 
do hledáni nových postupů. Kolegialita je tedy pravidlem, vý-
měna zkušeností samozřejmostí i potřebou. 

Na škole je k dispozici xerox, takže každý učitel si snadno 
namnoží materiály podle počtu déti. 

Nejzajimavéjší byla organizace vyučovacích hodin a přistup 
déti k vyučování. Na první pohled jsme méli dojem, že je 
přestávka a že si déti jen tak hrají. Vůbec ne. Déti totiž 
měly na různých místech třídy připravené úkoly, které postup-
ně plnily. Pořadí úkolů si určovaly sami. Když se dostaly do 
úzkých, zavolaly učitelku, která jim poradila nebo znovu vys-
větlila problém. Splnění úkolu se hlásilo učitelce, která 
zkontrolovala výsledek a potvrdila ho do seznamu, který dité 
dostalo na počátku vyučováni nebo hodiny. 

Napřiklad v 1. třidé (11 dětí) označovaly jednotlivé úkoly 
vlaječky s obrázky různých zvířat. Jedním z nich bylo artiku-
lační cvičeni. Pohyb mluvidel se losoval z hromádky karet 
s namalovanými symboly, počet opakováni určila kostka. Jinde 
bylo nutno uhodnout hlasy zvířat a různé zvuky z magnetofonu 
a najit k nim správnou figurku nebo věc. Jiné dité určovalo 
počet slabik ve slově vyhledáváním kartičky se stejným počtem 
puntiků. V rohu místnosti se počet slabik znázornil přísluš-
ným počtem poskoků. V druhém rohu třídy ležely na koberci dvé 
déti a hrály domino. Následující kostku určovalo stejné pís-
meno předmětu na obrázku. Na stolku byly připraveny pastelky 
a listy papíru. Na nich bylo třeba najít a vybarvit jen před-
měty, jejichž název je rodu mužského. Pak podle linek vyst-
řihnout a slepit jako skládačku na jiný papír. Jestliže dité 
udělalo chybu, skládačka se nevedla a chyba se musela hledat. 
Přestože se déti chovaly naprosto spontánně, nepůsobila třida 
dojmeme chaosu. 

Nejvétšlm překvapením ale byly samotné déti a jejich přis-
tup k plněni úkolů. Vůbec se nesnažily něco ošidit, přestože 
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možností bylo dost. Poctivé se snažily plnit všechny úkoly, 
to, co jim moc nešlo, znovu a znovu zkoušely. Když si nevědě-
ly rady, požádaly o pomoc a zas se snažily úlohu zvládnout. 
Samostatnost, aktivita, snaha dosáhnout úspěchu nebo alespoň 
zlepšeni, přitom respektování vlastního tempa ditéte a jeho 
aktivity a individuality učitelem - s tim jsme se setkávali 
u všech věkových kategorii. 

Z těchto hlavních rysů vychází i hodnocení dosažených výs-
ledků. Učitel mladších dětí, hodnotí velmi často jen dvěma 
stupni, tedy "zvládl" nebo "nezvládl". I u větších déti se 
známky objevují spiše sporadicky. Častéjši je slovní vyjádře-
ni, hodnotící individuálně třeba i jen snahu. Číslo vyjadřuje 
v sešitě spiš počet dobrých výsledků, po určitém množství 
pochval teprve následuje dobrá známka. Kombinace "5, gut" měla 

tedy svou logiku. 
Obecné se dá řici - pokud lze z krátkého pobytu soudit - že 

základem hodnoceni není osobní známka, ale individuální poch-
vala. To, co se zatím nedaří, se spíš nehodnotí a dité se 
snaži úkol procvičit na takovou úroveň, až je možno konstato-
vat zlepšení a pochválit. 
Jen dvakrát týdné je vyučování organizováno podobné jako 

u nás, tedy víceméně frontálně, hlavně při probírání nového 
učiva. 

Tato škola je organizačním a metodickým centrem logopedické 
péče nejen pro Vídeň, ale i pro celé Rakousko. Proto také vy-
dává časopis "Der Sprachheilpädagoge". Vychází čtyřikrát roč-
ně a obsahuje obvykle 3-5 teoretických článků zaměřených na 
obecnější i dílčí problémy oboru, pak "zprávy z praxe", tj. 
zajímavé kazuistiky, metodické materiály, hry a cvičení, dále 
zprávy o odborných akcích a setkáních, která se konala v mi-
nulém období, recenze knih a časopisů domácích i zahraničních 
(nebo alespoň seznam zajímavých titulů s odkazem, kde je lze 
najit). Nakonec jsou k dispozici informace o připravovaných 
akcích. 

Všechny příspěvky jsou vedeny snahou sdělit kolegům néco 
nového, nebo otevřit diskusi k problému. Plané teoretizováni 
ani komplikace nepřipadá v úvahu, piše se stručné a jasné. 
Kontakty mezi odborníky usnadní i to, že každý článek je do-
plněn kromé malé civilní fotografie i plnou adresou pracoviš-
tě - a nékdy i bydliště - a velmi stručnou charakteristikou 
jeho práce. A ještě néco. Jména, která se objevuji v jednot-
livých čislech, se opakují jen zřídka. Je znát, že v Rakousku 
jsou odbornici na všech úrovnich zvykli psát a z diskuse ve 
škole vyplynulo, že jsou k tomu i dlouhodobé vedeni. Redakce 
má pak z čeho vybirat. 
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Rakouský systém péče o déti s poruchami komunikace má sa-
mozřejmé i řadu sporných míst. Vzdělávání logopedů pro oblast 
školství a zdravotnictví probíhá odděleně, přitom péče v te-
rénu se leckde překrývá. Vzájemné kontakty obou resortů při-
tom nejsou bez problémů. Učitelé přiznávali i problémy s pří-
liš volnými méřitky pro zařazováni dětí do jejich typu školy. 
Zatímco u nás délá dosud problémy přílišné "škatulkování" dé-
ti podle diagnóz, v Rakousku by možná uvítali mirnou diferen-
ciaci. Základní rozdíl mezi našim a rakouským pojetím logope-
dické péče jsme ale viděli v názorech na prevenci a na úlohu 
rodiny při logopedické reedukaci. V Rakousku se vyhledávají 
déti s poruchami komunikace až mezi předškoláky a zejména 
v prvních třídách. Logopéd pak dochází do školy a pracuje 
s dětmi bez přítomnosti rodičů. Je na rodičích samých, zda 
projeví o logopedickou péči zájem. Ten je samozřejmé vítán, 
protože výsledky jsou pak znatelné lepší. Ale povinnost pos-
kytovat příslušnou péči má instituce. 

Proto vzbudila velký zájem už jen stručná informace o našem 
pojetí prevence a o učeni prof. Sováka. Jeho jména samozřejmé 
znali, proto vzali s radosti na vědomí možnost studovat jeho 
učebnice v německém překladu. 

Krátký pobyt umožnil základní orientaci, řada otázek zůsta-
la nezodpovězena. Kontakt byl ale navázán a zdálo se nám, že 
k oboustrannému prospěchu. 

Dana Kutálková 

SPECIÁLNÍ OLYMPIÁDY 
pro mentálně postižené 

Hnuti speciálních olympiád, založené v roce 1968 z podnětu 
nadace J. F. Kennedyho v USA, je hnutim zaměřeným na rozvoj 
sportovní aktivity osob s mentálním postiženim. V současné 
dobé je do tohoto hnuti zapojeno vice než 86 zemí celého svě-
ta a je potéšujici, že od letošního roku je členem hnuti 
i Československo. 

Filosofie speciálních olympiád vycházi z myšlenky, že pra-
videlnou sportovní činnosti lze kladné působit na rozvoj 
všech stránek osobnosti mentálně postižených-psychické, fy-
zické i sociální - a tím výrazné přispívat ke zlepšeni jejich 
začleněni do společnosti. Opírá se při tom o poznáni, že za 
určitých podmínek jsou mentálně postiženi jedinci schopni za-
pojit se do individuálních i kolektivních sportů a účastnit 
se soutěženi v těchto sportech. 
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