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Anotace: V příspěvku je prezentován projekt OP RLZ 3.1 na téma „Aktivizační a vzdělá-
vací centrum" realizovaný katedrou speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy 
univerzity v letech 2005-2007. Cílem projektu bylo řešit a rozvíjet problematiku zlepšování 
přístupu a návratu na trh práce u žáků s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením 
zvýšenou individuální podporou v aktivizačním a vzdělávacím centru a vytvořením nových 
vzdělávacích programů v rámci profesní přípravy. Výstupem projektu bylo zřízení aktivizač-
ního a vzdělávacího centra, zpracování sylabů pro jednoduché pracovní činnosti, realizované 

formou desetiměsiiních kurzů, a vydání informační brožury pro zaměstnavatele. 
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Proces integrace/inkluze ve stále vétším 
měřítku zasahuje do mnoha oblastí spo-
lečenského soužití. Jednou z nově vznika-
jících oblastí je sféra zaměstnanosti, jejíž 
součástí je socializace znevýhodněných 
osob do pracovního procesu. Standardní 
poradenské služby v oblasti profesního 
poradenství jsou nezbytnou podmínkou 
zlepšení přístupu absolventů speciálních 
škol, žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, na pracovní trh. 

Výše uvedenou problematikou se ka-
tedra speciální pedagogiky Pedagogické 
fakulty Masarykovy univerzity soustav-
ně zabývá od roku 2002. Byla zapojena 
do m e z i n á r o d n í h o projektu čtyř zemí 
(Rakousko, Německo, Holandsko, ČR) 
Transition from School to Work řešeného 
v rámci iniciativy EQUAL (2002-2005), 
jehož součástí byl projekt Integrované 
poradenství pro osoby s postižením na 

trhu práce v kontextu národní a evrop-
ské spolupráce. Projekt byl zaměřen na 
řešení problematiky podpory integrace 
zdravotně postižených na otevřený trh 
práce a spočíval v prosazení podpůrných 
opatření pro integraci osob se zdravot-
ním post ižením na první (otevřený) trh 
práce. Strategická opatření vycházela ze 
současné situace handicapovaných osob 
na trhu práce v České republice. Hlavním 
cílem projektu bylo vytvořit monitorova-
cí skupinu profesního poradenství , která 
by se zaměřila na prosazování myšlenky 
propoj i t poradenské insti tuce z oblasti 
školství, zdravotnictví a sociální práce 
v efektivní po radenský systém, zlepšit 
t ak p o d m í n k y p r o p ř e c h o d žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami ze 
základních a středních škol na trh práce 
a úč inně je podpoř i t na začátku jejich 
profesní dráhy. 



Jeden z výstupu z projektu - zřídit ve 
škole funkci poradce pro žáky se zdravot-
ním postižením při individuálním výbéru 
vhodného povolání, jehož součástí práce 
je spolupráce s úřady práce, zaměstnava-
teli, s rodiči žáku a jinými státními a ne-
státními institucemi - se stal základem pro 
další projekt realizovaný v rámci O P RLZ 
3.1 na téma „Aktivizační a vzdělávací cen-
trum" (2005-2007). Projekt postoupil dál 
v realizaci uplatnění žáků se zdravotním 
postižením na trhu práce. Jedním z jeho 
cílů bylo vytvořit nové možnosti dalšího 
vzdělávání žáků s mentálním postižením, 
event. s tělesným a mentálním postižením, 
kteří ukončili základní vzdělání a dále se 
už nevzdělával i v z h l e d e m ke svému 
zdravotnímu postižení. Smyslem reali-
zovaného projektu bylo zajistit jim lepší 
podmínky pro možnost jejich pracovního 
uplatnění na trhu práce, zvýšit jejich sebe-
vědomí, poskytnout jim možnost vedení 
samostatného života v co nejvyšší možné 
míře a tím přispět ke zlepšení kvality jejich 
života. Vycházeli jsme při tom z předpo-
kladu, že práce pro člověka s postižením 
znamená nejen poskytnutí ekonomické 
nezávislosti, ale pozitivně ovlivňuje jeho 
sebeurčení; status být zaměstnán rovněž 
ovlivňuje postoj společnost i k osobám 
s postižením, pracovní místo v integrova-
ném prostředí je prostředkem pro vytváře-
ní sociálních interakcí a v neposlední řadě 
je zaměstnání jedním z klíčových aspektů 
dosažení statusu dospělosti. 

Profesní život představuje pro osoby se 
zdravotním postižením důležitý přínos ke 

zvládnutí života. Jedná se o proces rozvoje 
celé osobnosti na bázi nezávislého utvá-
ření vlastního života a seberealizace v so-
ciálních vztazích ve společenství s jinými 
lidmi. Školní příprava na pracovní život 
však nemůže probíhat nezávisle na jiných 
životních oblastech, jako jsou bydlení, 
trávení volného času, život v rodině. 

Jednou z možností , jak perspektivné 
zapojit žáky s mentálním nebo kombino-
vaným postižením do pracovního procesu, 
je realizovat pro né zácvikové kurzy, což 
bylo hlavním tématem projektu. Cílem 
kurzu bylo seznámit žáky se základními 
technologickými postupy používanými 
na jednotlivých pracovištích, aby získali 
pracovní a profesní návyky a znalosti ve 
zvoleném oboru na úrovni zaučených 
pomocných sil, osvojili si základní pra-
covní návyky a znalosti (pracovní doba, 
b e z p e č n o s t p r áce , p r a c o v n í n á p l ň ) , 
procvičovali si trivium (čtení, psaní a po-
čítání). Důraz byl kladen na osvojování 
sociální dovedností . Kurz byl ukončen 
závěrečnou zkouškou s pohovorem a ab-
solventi získali osvědčení o absolvování 
zácvikového kurzu. 

Jednalo se o zaučení v jednoduchých 
praktických činnostech: knihařské a kar-
tonážni práce, činnosti spojené s jedno-
duchou úpravou jídla, praní prádla a jeho 
další úprava, péče o veřejné prostranství, 
ovocnářské a zelinářské práce, výroba 
papírových briket a ekologická demontáž. 
První čtyři činnosti se realizovaly v Od-
borném učilišti a Praktické škole v Brně, 
Lomená, další tři činnosti v Ústavu sociální 



péče pro tělesné postiženou mládež v Brně, 
Kociánka, kde vznikla v rámci uvedeného 
projektu aktivizační a vzdělávací centra. 
Jedním z výstupů projektu bylo zpracování 
sylabů pro jednoduché pracovní činnosti 
a jejich pilotážní ověření formou desetimě-
síčního kurzu. Kurzy absolvovalo 39 frek-
ventantů do 26 let a 12 nad 26 let. Z věkové 
skupiny do 26 let získalo práci 27 klientů, 
3 klienti spolupracují s firmou AGAPO, 
4 klienti pokračují ve studiu na OU a PrŠ 
v jiných profesích, a pouze 4 klienti jsou 
sociálně nezařazeni, tj. 1,56 %. Ve věkové 
skupině nad 26 let nikdo nepokračuje ve 
studiu, 6 klientů se pracovně uplatnilo, 
2 nenastoupili na sjednanou práci a 4 klien-
ti jsou sociálně nezařazeni , tj. 0,48 %. 
Závěrem lze uvést, že větší efekt kurzů je 
pro mladší účastníky vzdělávání. 

Dalším cílem projektu bylo zlepšit infor-
movanost budoucích zaměstnavatelů. Byla 
pro ně zpracovaná informativní příručka 
zabývající se problematikou zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením, která by 
měla přispět k odstraňování bariér při za-
městnávání tohoto okruhu osob. Na úspěš-
ném začleňování absolventů zácvikových 
kurzů do práce se plné osvědčila aktivní 
úzká spolupráce s úřadem práce a s jednot-
livými vybranými zaměstnavateli. 

Projekt se v současné době blíží ke 
konci a na místě je otázka, kterou si kladli 

účastníci konference pořádané k ukončení 
projektu (26.9.2007, Brno, Kociánka): Jak 
pokračovat dál? Zatímco v Ústavu sociální 
péče pro tělesně postiženou mládež v Br-
ně, Kociánka, lze realizovat pokračování 
projektu v rámci sociálně terapeutických 
dílen s různým zaměřením (dle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), 
složitější je situace v Odborném učilišti 
a Praktické škole v Brně, Lomená. Čás-
tečné vyučení není ve školství v současné 
dobé legislativně ošetřeno, takže navržené 
a pilotné ověřené vzdělání formou zácvi-
kových kurzů nebo částečným vyučením 
v oboru nelze realizovat v rámci střední 
školy. Jednou z možností, jak pokračovat 
dál, je zapojit se do dalších projektů EU 
- operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnos t (OP VK), jehož 
vyhlášení se očekává v blízké budoucnosti, 
a dále usilovat o legislativní změny ve 
školství, které by se týkaly uznání částeč-
ného vyučení pro osoby se zdravotním 
postižením. 
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