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Va ž éní  a milí  č téna r i, 

pr ina š í mé va m první  létoš ní  Zpravodaj.  

Jako vž dy vžnikal délš í  dobu, alé č la nky žu šta vají  ak-
tua lní . 

Néjprvé šé ohlé dnémé ža špokojénoští  šé šluž bami 
rané  pé č é a podé lí mé šé o novinky a na pady ž naš í  
šluž by. Informujémé o žmé na čh v pr édépišova ní  
plén a o éPoukažéčh. Téntokra t šé šéš lo né kolik oh-
lašu  na žají mavé  knihy, né ktéré  najdété i v naš í  pu j-
č ovné  knih.  V ra mči švé  praxé šé u na š žají malo  
o ranou pé č i ví čé študénték v jédnu dobu, néž  by va  
bé ž né ; dí ky tomu vžnikl žají mavy  rožhovor šé vš é-
mi najédnou. Navažujémé na šéria l o Spéčia lné  pé-

dagogičky čh čéntréčh a nyní  va m pr édštaví mé SPC 
Mačha č kova v Plžni. Vybrali jšmé pro va š tip na po-
mu čku pro špoléč né  hraní . Zkuš énošti ž rodin jšou 
vž dy vélky m obohačéní m, jšou konkré tní , obšahují  
tipy, ktéré  šé ošvé dč ily, nébo jšou to ošobní  šdé léní , 
ktéré  mohou pohnout k žamyš léní  nébo va š požvat 
k dalš í m aktivita m. 

Využ ijté inšpiračé! 

Hodné  šlunčé a vža jémné ho počhopéní  vš ém! 

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče  
a redaktorka Zpravodaje 
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Koncem října minulého roku jsme rozesílali dotazník 
spokojenosti se službami naší služby klientským rodi-
nám. Dotazník je pro nás každoroční příležitost 
dozvědět se názory z různých stran a vylepšit to, co je 
v našich silách a v možnostech zákona o sociálních 
službách. Moc děkujeme za všechny odpovědi. Sdílíme 
zajímavé informace, které z něj vyplynuly. Odpovědi 
nám přišly od jedné pětiny našich klientských ro-
din. 

Na dotažní k odpové dé lo 58 réšpondéntu . Tr étina 
byla ž Prahy, jako druhy  byl néjví čé žaštoupén Str é-
doč éšky  kraj, na šlédovaly krajé Plžén šky  a U štéčky . 
Vé kové  rožpé tí  dé tí  réšpondéntu  bylo rovnomé rné  
rožlož éno, néjč ašté ji šé vyškytovala odpové ď 3 roky. 

Osobní konzultace byla néjví čé vyhovují čí  forma 
pro 70 % réšpondéntu . Néčély čh 30 % uvédlo jako 
néjví čé vyhovují čí  kombinači ví čé métod (ošobní  
konžultačé, téléfonička  konžultačé, vidéohovor,  
é-mail a čhat). Použé jédna ošoba ožnač ila jako néj-
ví čé vyhovují čí  é-mail nébo čhat. V šouč ašné  dobé  
néjví čé kliénti využ í vají  ošobní  konžultačé v 70 % 
pr í padu , v 10 % é-mail nébo čhat, v 7 % téléfoničkou 
konžultači a vé 12 % kombinači té čhto métod. 

Frekvence kontaktů š poradkyní  jé žpravidla pro-
mé nliva  dlé potr éby (43 % dota žany čh), jinak vé tš i-
nou jédnou ža 3 mé ší čé (22 % dota žany čh). Jako op-
tima lní  poč ét ošobní čh konžultačí  uva dé li rodič é  
6 ža rok (tédy jédna konžultačé ža dva mé ší čé), č aš-
to byla také  žmin ova na mož nošt 12 konžultačí  ža 
rok (tédy jédnou ža mé ší č). 

Poradenství sociální pracovnice využ í va  46 % ré-
špondéntu . Jdé špí š é o na ražové  poradénštví  pr i r é-
š éní  konkré tní čh ža léž itoští , napr . pr í špé vku na pé č i 
č i pru kažu  mimor a dny čh vy hod. Vé tš ina rodin ho 
tédy névyuž í va  pravidélné . 

Dota žané  rodiny uva dé jí , ž é rana  pé č é jim nejvíce 
pomohla proštr édničtví m pšyčhičké  podpory, po-
škytnutí m už itéč ny čh informačí  (térapié, š kolka, na -
rok na pr í špé vky), vé ždokonaléní  komunikačé  
a pu jč ova ní m pomu čék. 

Postupy a pravidla pr i špolupra či š ranou pé č í  by 
réšpondénti hlédali néjč ašté ji na wébu, vé šmlouvé   
o špolupra či nébo jim jé poradkyné  pr édštavila na 
první  ščhu žčé. Té mé r  vš ičhni odpové dé li, ž é o du -
vé rnošt jéjičh informačí  jé poštara no, použé 4 dota -
žaní  uvédli, ž é névé dí . 

Odbornost poradkyň, jéjičh špoléhlivošt a žpu šob 
jédna ní  š réšpéktém k hodnota m rodiny byly hodno-
čény jako vy borné . Slož éní  poradénšké ho ty mu hod-
notili vš ičhni dota žaní  kladné , né ktér í  žmin ovali, ž é 
poradénštví  šočia lní  pračovničé žatí m névyuž ili. 

Réšpondénti šé o dění v rané péči néjč ašté ji dožví -
dají  ž éléktroničké ho Zpravodajé (62 %), na šlédují  
wébové  štra nky (19 %) a Fačébook (12 %). Zpravo-
daj pravidélné  šlédujé 47 % dota žany čh rodič u ,  
41 % ho šlédujé obč aš a 12 % Zpravodaj néšlédujé. 

Anna Strenková, vyhodnotitelka dotazníku 

NOVINKY Z RANÉ PÉČE DIAKONIE žpé t na obšah 

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI SE SLUŽBAMI                               

RANÉ PÉČE DIAKONIE 2021  
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Pošouva mé šé da l v komunikači na šočia lní čh ší tí čh. 
Nyní  na š mu ž été nají t i na Inštagramu, ktéry  šta lé 
naby va  na už ivatélšké  oblibé .  

Najdété na š jako: rana_pece_diakonie. Ra di by-
čhom š va mi šdí léli ví čé vlaštní ho obšahu. Néčhali 

va š nahlé dnout do pračovní ho ž ivota poradkyn , in-
formovali va š o tom, čo jé u na š nové ho, jaké  žají ma-
vé  hrač ky, pomu čky č i knihy mu ž été šé švy mi dé tmi 
využ í vat. Budémé ra di ža šlédova ní .  

Petra Rašková, odbornice na PR a komunikaci 

NOVINKY Z RANÉ PÉČE DIAKONIE žpé t na obšah 

RANÁ PÉČE DIAKONIE JE NA INSTAGRAMU     

www.inštagram.čom/rana_péčé_diakonié/ 

http://www.instagram.com/rana_pece_diakonie
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Poslední dobou z rodin zaznívají přání seznámit se 
s dalšími rodinami, najít dětem kamarády, čerpat ze 
zkušeností zkušenějších nebo sdílet něco konkrétního, 
například kvůli podobné diagnóze, věku dětí, téma-
tům a třeba i v užším regionu. 

V ra mči naš í  šluž by šé rodiny mohou naž ivo šétkat 
jén na žnakovačí m kuržu, virtua lné  šé mohou po-
tkat, když  ši pr éč tou č la nék dalš í čh rodič u  nébo ko-
ménta r  pod pr í špé vky na Fačébooku. 

Sétka ní  rodin na pračoviš tí čh rané  pé č é šé už  néko-
nají  ž mnoha du vodu . 

C ašto šé takova  pr a ní  šnaž í mé „oš étr it“ propojéní m 
rodin, kam jéždí mé šamy nébo na ktéré  ží ška mé 
kontakty šé švoléní m dalš í čh rodin od kolégyn . Dalš í  
mož noští  jé pr éda va ní  kontaktu  na pačiéntšké  nébo 
komunitní  organižačé, špolky nébo jinak žačí léné  
néžiškovky. 

Nyní  na š napada , ž é i ždé ve Zpravodaji by mohlo 
vzniknout místo pro takovéto propojování. 

Proto va m čhčémé nabí dnout mož nošt zveřejnění 
„inzerátu na sebe samotné“, žkra tka popta vku po 
tom, koho hléda té.  

Pokud ma té ža jém o propojéní , šéžna méní  š dalš í  
rodinou č i rodinami, domluvté šé švou poradkyní   
a pr édéjté jí  potr ébné  „vštupní “ informačé o va š. 
Idéa lní  budé, když  šami vaš imi šlovy naformulujété, 
koho hléda té, ž jaké ho by mé l by t régionu a pr í pad-
né  kam až  mu ž été dojét (jak jšté mobilní ). Kdybyšté 
čhté li pr idat i fotku, urč ité  jé to mož né . 

Poší lat mu ž été i rovnou na adréšu:  
péxiédérova@rana-péčé.čž 

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče 

NOVINKY Z RANÉ PÉČE DIAKONIE žpé t na obšah 

„SEZNAMKA“     

mailto:pexiederova@rana-pece.cz
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Od 1. lédna 2022 již  néjšou abšorpč ní  kalhotky pro 
ošoby šé III. štupné m inkontinénčé plné  hražény 
ždravotní  pojiš ťovnou. Nové  jé ždé 2% špoluu č ašt 
pačiénta. Vé vy šlédku to žnaména , ž é maxima lní  mé -
ší č ní  doplaték ža plény vé III. štupni inkontinénčé jé 
34, 68 Kč  ža mé ší č. 

Také  jé budou moči pr édépišovat kromé  urč ény čh 
lé kar u  (u dé tí  dé tšky  lé kar , urolog, néurolog, néfro-
log, gynékolog) i jéjičh špéčialižované  šéštry a šéštry 
v doma čí  pé č i. 

Od 1. 3. 2022 šé mé lo žaha jit vyštavova ní  éPoukažu . 
Zdravotničké  proštr édky (i plény) by šé mohly pr é-
dépišovat podobné  jako šé nyní  pr édépišují  lé ky na 
éRéčépt. Néní  vš ak ščhva léna  potr ébna  vyhla š ka, tak 
šé térmí n žaha jéní  odkla da .  Nyní  šé hovor í  o 1. kvé t-
nu 2022. Tak uvidí mé. 

Lucie Černíková, sociální pracovnice 

INFORMUJEME žpé t na obšah 

ZMĚNY V PŘEDEPISOVÁNÍ PLEN A EPOUKAZY     
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Clotilde Noëlová, nakladatelství Paulinky, 2021 

Asi to také znáte – dostanete knihu a nějakou dobu 
odkládáte, než ji přečtete. Mně se to stalo 
s knihou Clotildy Noëlové Vypadla  ž hní žda. A když  
jšém šé konéč né  dala do č téní , némohla jšém pr éštat. 

Kniha lí č í  vné jš í  i vnitr ní  čéštu rodiny k adopči dí té té 
š poštiž éní m. Formou déní kovy čh ža žnamu  šlédujé-
mé dvoulétou anaba ži šé š ťaštny m končém a tuš í mé, 
ž é nova  čéšta vš ém žu č aštné ny m pra vé  žač í na … 

V kaž dé  dobré  knižé najdémé pošélštví  „na m urč é-
né “. Za šébé jšém ho objévila tr éba v objévova ní  ší ly 
a moči u ž ašu, načha žény čh v drobny čh vš édnodén-
ní čh ža ž itčí čh, v pr ijí ma ní  toho, čo na š v ž ivoté  napl-
n ujé i pr éšahujé, obč aš i šmété, alé pr éšto načha ží mé 
ší lu šé žvédnout a jí t da l. Kniha jé prodčhnuta  pošél-

štví m la šky, alé béž patošu, bla žnovštví m, ktéré  ur-
č ujé čéštu, alé uvé domujé ši rižika.  

Na proféšní  u rovni mé  žaujalo lí č éní  pročéšu ž a da ní  
o adopči, o né mž  autorka mimo jiné  pí š é, ž é vé tš ina 
nédorožumé ní  a pru tahu  byla žpu šobéna odliš ny m 
žpu šobém komunikačé rodič u  a odborní ku . A tak mé  
kniha pr imé la žamyšlét šé, jak žr étélné  a jašné  umí m 
jédnat š rodinami, jak lé pé vyvaž ovat „odbornošt“ 
š lidšky m vžtahém, jak u č inné ji poma hat. 

Na štopadéša tištra nkovou kní ž ku jé to došt podné tu , 
ota žék i vy žév. Némyšlí té?  

P. S.: Knihu ši mu ž été pu jč it v naš í  knihovné . 

P. P. S.: Za knihu dé kujémé rodiné  Z., jéjí ž  Maruš ka 
jako by ž oč í  vypadla Maruš čé  ž oba lky.¨ 

Veronika Strenková, poradkyně rané péče 

PŘEČETLI JSME žpé t na obšah 

VYPADLÁ Z HNÍZDA     
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Candace B. Pert, nakladatelství Anag, 2019 

Každý z nás se, alespoň někdy, snaží přijít na kloub 
emocím – vlastním nebo emocím svých blízkých, 
v případě (nejen) pomáhajících profesí emocím svých 
klientů, pacientů či žáků… 

Candace B. Pert, americká neurovědkyně, předkládá 
ve své knize Molékuly émočí  pohled na emoce 
z hlediska své specializace, tedy jako na propojenou 
informační síť mezi tělem a myslí. Tím posouvá tra-
diční pohled západní vědy od představy mozku a ner-
vové soustavy jako řídicího systému všech tělesných  
 duševních projevů a pochodů k celostnímu pohledu 
na člověka, léčení a uzdravování. 

Kniha, plna  čiží čh, mnohy m néžna my čh č i vy žnamo-
vé  néjašny čh šlov (napr . ligand, čhémotaxé, néuro-
péptid), jé pr itom napša na tak, aby jí  mohl porožu-
mé t i laik v néurové da čh. Jé končipova na na dvou 
rovina čh – jako vy klad, pr édna š ka, alé také  jako pr í -
bé h. 

Pr í bé h ž ény, vé dkyné , ktéra  od 60. lét minulé ho što-
létí  pronika  do muž šké ho švé ta „vélké “ vé dy, v né mž  
šé šnaž í  obšta t a udrž ét ši švou vnitr ní  intégritu. Z é-
ny, ktérou ž ivotní  okolnošti i vé déčké  ba da ní  pr ivéd-
ly k hluboky m pr éšahu m u žké  špéčialižačé a otévr é-
ly jí  obžory nové  vžnikají čí ho šmé ru – pšyčhošoma-
tiky. Z ény, ktéra  požnala, ž é nadé jé pro lidštvo né-
špoč í va  v šouté ž éní , alé v intérdiščiplina rní  špolu-
pra či. 

V knižé šé naví č mu ž été inšpirovat „jédnodučhy mi“ 
na vody, jak vylépš it švé  fyžičké , ménta lní  i émočio-
na lní  ždraví  proštr édky, ktéré  na m naš é té lo šamo  
a néžiš tné  nabí ží . A pokud šélž é šébéuždravovačí  
pročéš nébo jéj čhčété ža mé rné  podpor it, pr édkla da  
Candačé B. Pért ošmidí lny  program pro plny  a vé do-
my  ž ivotní  štyl žaruč ují čí  ždraví  a duš évní  pohodu. 

R ékné té, néštojí  tahlé kniha ža pr éč téní ? 

Veronika Strenková, poradkyně rané péče 

PŘEČETLI JSME žpé t na obšah 

MOLEKULY EMOCÍ     
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Eva Vingrálková, nakladatelství Fontána, 2016 

Knížka Cvičení a terapie pro děti s autismem na 
první pohled mate tělem. Tedy vlastně… názvem! Jak 
fyzioterapeutka Eva Vingrálková, autorka knížky, 
v jejím úvodu říká, ve skutečnosti ji totiž napsala pro 
všechny děti s obtížemi ve smyslovém zpracování  
a právě této dost široké cílové skupině knihu plnou 
inspirace moc doporučujeme.  

V kní ž čé jé néjprvé héžky šrožumitélné  a štruč né  vy-
švé tlén téorétičky  ža klad toho, jak šmyšlové  žpračo-
va ní  fungujé.  

Poté  autorka navažujé popišém jédnotlivy čh šmyšlo-
vy čh šyšté mu , a to té čh dobr é žna my čh (žrak, šlučh, 
hmat, č ičh, čhuť), alé i té čh mí n  „provar ény čh“ - šly-
š éli jšté né kdy tr éba o véštibula rní m a propriočép-
tivní m vní ma ní ? Jak šé v kní ž čé dožví té, jdé o pohyb, 
rovnova hu a vní ma ní  vlaštní ho té la.  

Kaž da  oblašt v knižé žahrnujé néjén détailní  popišy 
toho, jak šé v kaž dodénní m ž ivoté  dí té  čitlivé  na ur-
č ity  podné t mu ž é projévovat (napr . vyhléda va  né-

rovné  pločhy, vš émož na  toč í tka a ška kadla a houpa-
dla anébo šé naopak podobny m aktivita m mu ž é vy-
hy bat), alé i hromadu tipu  na aktivity, ktéré  danou 
oblašt rožví jéjí . Aktivit jé mnoho, č ašto jšou doplné -
né  pé kny mi obra žky, š jéjičhž  pomočí  mu ž été hnéd 
č innošt vyžkouš ét! A o jaké  aktivity ž é jdé? To ši už  
budété mušét v kní ž čé žjištit šami. Pokud ši ji né-
čhčété hnéd kupovat, po jédnom vy tišku v kaž dé m 
kraji ji pro Va š ma mé k žapu jč éní . A ž é tolik proší té, 
tak va m jédnu aktivitu rovnou uka ž émé:  

I obyčejné věci můžete doma využít pro rozvoj vašich 
dětí. Z použitých otevřených krabic třeba uděláme 
dráhu, kterou postupně procházíme. Děťátko tím roz-
víjí pohyb, plánování pohybu, při zvedání nohou musí 
občas balancovat a udržet rovnováhu, zrakově kon-
troluje prostor, ve kterém je a kam šlape a pokud kra-
bici vyplníme různorodým materiálem, může jeho no-
žička dostávat i zajímavé hmatové podněty. Pokud 
máme krabice větší, dítěti se může líbit do nich lézt  
a cítit tak, kde se jejich tělo se stěnou krabice setkává 
– kde tělo končí a kde začíná.  Přejeme příjemnou zá-
bavu.  

Zuzana Havelková, poradkyně rané péče  

PŘEČETLI JSME žpé t na obšah 

CVIČENÍ A TERAPIE PRO DĚTI S AUTISMEM - néjén pro dé ti š PAS     
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V listopadu minulého roku jsme zkusili experiment – 
na praxi se nám přihlásila takřka zároveň čtveřice 
studentek. Z různých vysokých škol, v různých roční-
cích a s různou mírou zkušeností.  Romana studuje 
obor Sociálně pastorační práce na  Evangelické teolo-
gické fakultě UK, Bětka magisterské studium speciální 
pedagogiky – intervence na Pedagogické fakultě Uni-
verzity  Palackého v Olomouci, Tereza magisterské 
studium sociální práce na Filozofické fakultě Univer-
zity Karlovy, Bety začala studovat speciální pedagogi-
ku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.  

Protože obecně studenty na praxe a stáže rádi přijí-
máme, zkusili jsme praxi sdružit s myšlenkou, že to 
bude podobně jako v životě – zkušenější mohou něco 
naučit „začátečnice“, zároveň se „holky“ mohou vzá-
jemně inspirovat, společně se zamýšlet nad praxí, nad 
svým profesním směřováním a zážitky z praxe i ze stu-
dia. 

Praxe byla tentokrát spíše „letem poradenským svě-
tem“, ale i tak snad něco otevřela a nakousla. Nako-
nec, posuďte sami. 

Organizaci praxe studentek i rozhovorům s nimi se 
věnovala Veronika Strenková, poradkyně rané péče. 

Proč jste si vybraly na praxi právě ranou péči? 

Bětka: Rana  pé č é mé  žají mala hodné , protož é jé to 
jédna ž mož noští , kam byčh po š kolé čhté la jí t. Ma m 
ra da malé  dé ti a také , když  mohu né komu poradit  
a pomoči. 

Romana: Vy bé r nébyl v tomto pr í padé  vu béč na hod-
ny . Moč jšém šta la o to abšolvovat praxi v rané  pé č i, 
protož é jé to organižačé, šé ktérou špolupračujé SPC 
S tí brova, vé ktéré m pračuji. 

Bety: Bylo to jédno ž odvé tví  mé ho oboru, ktéré  
jšém moč néžnala, a čhté la jšém šé dožvé dé t, jak čél-
kové  rana  pé č é fungujé. Zč a šti jšém ši Diakonii vy-
brala i kvu li švé  mamčé, ktéra  ždé pračujé. Zají malo 
mé , čo pr éšné  jéjí  pra čé obna š í . 

Tereza: Za švé  študium oboru šočia lní  pra čé čhči 
počhopitélné  využ í t čo néjví čé mož noští  pro pošbí -
ra ní  čénny čh žkuš énoští  a dobry čh praxí  u ru žny čh 
čí lovy čh škupin. O odbornou praxi v rané  pé č i jšém 
šé učha žéla kvu li tomu, ž é jšém žatí m néabšolvovala 
ž a dnou praxi žamé r énou na rodinu š dí té tém š pošti-
ž éní m.  

Jak se vám pracovalo ve skupině? Každá studuje-
te na jiné škole, máte různé zkušenosti i jiná za-
měření studia… 

Bětka: Sdí lély jšmé ši navža jém naš é žkuš énošti  
a žnalošti, kaž da  jšmé to vidé la ž jiné ho u hlu, a to na 
tom bylo šupér.  

Romana: Mné  ošobné  praxé organižovana  vé škupi-
né  vyhovovala. Jédnak bylo mož né  ši vymé nit ru žné  
žkuš énošti a ža ž itky ž pr édčhoží čh praxí , vidé t i jiné  
na hlédy a na žory na šočia lní  a pédagogičkou pra či  
a v népošlédní  r adé  byla naš é škupina vy hodou pr i 
vy robé  a komplétači didaktičky čh pomu čék, čož  byla 
jédna ž vé čí , ktéré  jšmé šé v rané  pé č i š oštatní mi 
praktikantkami vé novaly. 

 

DOBROVOLNICTVÍ, PRAXE žpé t na obšah 

STUDENTSKÁ ČTVERYLKA     
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Bety: Myšlí m, ž é jšmé ši vš éčhny holky šédly dobr é. 
Bylo fajn porovnat ši méži šébou, jak študium fungu-
jé i na jiny čh š kola čh a oboréčh. Kromé  toho holky 
byly troš ku štarš í  a žkuš éné jš í  néž  ja , takž é jšém šé 
né jaké  vé či ohlédné  špéčia lní  pédagogiky a šočia lní  
pra čé dožvé dé la i od ničh. 

Tereza: Nébylo to pro mné poprvé , čo jšém odbor-
nou praxi abšolvovala š dalš í mi študéntkami, alé by-
lo to poprvé , čo jšém praxi abšolvovala šé študéntka-
mi ž jiny čh oboru . Pra čé na praxi vé škupiné  pro mé  
nébyla nova  šituačé a vé dé la jšém, ž é šé dí ky tomu 
dožví m i informačé nad ra méč praxé. S oštatní mi 
praktikantkami jšém ši šédly a žajišté  na né  budu 
ra da vžpomí nat. 

Bylo něco, co vás během praxe překvapilo? Co to 
bylo? 

Bětka: Pro mé  byla novinka, to ž é ma té pračovniči 
č išté  jén na šočia lné pra vní  poradénštví  a myšlí m ši, 
ž é jé to fajn r éš éní , ktéré  uléhč í  té m, čo jéždí  do ro-
din. Da lé mé  hodné  pr ékvapila pr éhlčénošt a dlouhé  
č ékačí  doby na šluž bu – o tom jšém némé la poné tí . 

Romana: Pr émy š lí m… Aši jšém šé néšétkala š nič í m, 
čo by mé  vylož éné  pr ékvapilo. Mož na  jén – a to mé  
pr ékvapilo pr í jémné  – ž é jšém mé la jédnožnač ny  po-
čit, ž é vš éčhny poradkyné  (a škvé la  šočia lní  pračov-
ničé, ktérou muší m taky žmí nit) švou pra či dé lají  
„šrdčém“. 

Bety: Pr ékvapilo mé , kolik toho čéla  organižačé ma  
na štarošt. Z é to néní  jén o čhožéní  do rodin, to jšém 
tuš ila, alé špouštu vé čí  okolo, ktéré  jšou potr éba 
(napr í klad vélka  mí štnošt na hromadu pomu čék, na-
fukova ní  pnéumatik, vymy š léní  a vy roba didaktič-
ky čh pomu čék, kontrola pr í padny čh žmé n v ža koné ), 
to ši č lové k na první  pohléd néuvé domí . 

Tereza: Dí ky tomu, ž é jšém o šočia lní  šluž bé  rana  
pé č é vé dé la již  žé š koly, mé  ž ohlédu na plné  pra čé 
nič népr ékvapilo. Vélmi mé  alé žaujala vš éštrannošt 
čélé ho ty mu rané  pé č é, ktérou ždé vélmi ra da vy-
ždvihnu. Vš éčhny č lénky ty mu, š ktéry mi jšém mé la 
to š té ští  šé šétkat, jédnaly proféšiona lné  a š lidšky m 

pr í štupém. Na pračoviš tí čh byla vž dy pr í jémna  pr a -
télška  atmošfé ra, ktérou poradkyné  pošlé žé pr ina š é-
ly i do jédnotlivy čh rodin. Jé ví čé néž  žr éjmé , ž é Rana  
pé č é Diakonié podporujé rodiny dé tí  š poštiž éní m  
š laškavoští  a auténtič noští , a to vé vš éčh mož ny čh 
oblaštéčh. 

Co jste si z praxe odnesly?  Splnila praxe vaše 
očekávání? 

Bětka: Ma m konéč né  i praktičkou pr édštavu, jak ra-
na  pé č é fungujé. Naš la jšém vé vaš í  knihovné  špouš-
tu šupér ždroju  do budoučna a také  jšém doštala no-
vé  na pady na pomu čky. Jšém ra da, ž é jšém šé mohla 
podí vat na konžultači pr í mo v rodiné , abyčh šé šé-
žna mila i š tí m, čo rodiny opravdu kaž dy  dén r éš í . 
S praxí  jšém byla špokojéna  a dé kuji, ž é jšté mi 
umož nili ji u va š abšolvovat. 

Romana: Na praxi jšém š la š tí m, ž é byčh ra da po-
žnala žblí žka fungova ní  rané  pé č é. Protož é i když  
ví m, v č ém špoč í va  ža klad jéjí  pra čé, čhté la jšém mí t 
jašné jš í  pr édštavu o tom, čo vš éčhno obna š í  kaž do-
dénní  č innošt poradkyn , kolik č ašu jim žabéré téré n-
ní  č innošt, kolik adminištrativní , čo vš éčhno muší  
dé lat mimo šétka ní  š rodinami atd. 

Bety: Odnéšla jšém ši čélkovy  pr éhléd o tom, jak to  
v takové  organižači mu ž é fungovat, a byla jšém pr í -
jémné  pr ékvapéna tí m, jak jšou v Rané  pé č i Diakonié 
vš ičhni moč milí  a vštr í ční . 

Tereza: Jšém vdé č na , ž é jšém švou odbornou praxi 
mohla abšolvovat v Rané  pé č i Diakonié. Pokud byčh 
praxi abšolvovala žnovu, tak byčh šé ra da ví čé žapo-
jila do pr í mé  pra čé š rodinami, čož  počhopitélné   
š ohlédém na mou dé lku odborné  praxé a ža rovén  
na aktua lní  pandémičkou šituači bylo nyní  vélmi 
komplikované  žajištit. Ra da byčh podé kovala Véro-
ničé Strénkové , ž é doka žala fléxibilné  r éš it vžniklé  
šituačé a šnaž ila šé, abyčh ž odborné  praxé vyté ž ila 
čo néjví čé.   

DOBROVOLNICTVÍ, PRAXE žpé t na obšah 
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Nezastupitelné místo mají speciálně pedagogická cen-
tra zejména v době, kdy děti nastupují do školek.  
I z toho důvodu se snažíme SPC, se kterými nejčastěji 
spolupracujeme, postupně představovat. Dnes by-
chom vás rádi seznámili s SPC v Macháčkově ulici  
v Plzni, které patří mezi klienty z Plzeňského kraje  
k nejvyhledávanějším.  

Paní ředitelky SPC Mgr. Karly Adámkové se ptala 
poradkyně Pavla Foster Skalová. 

Paní ředitelko, vstup dítěte do školky znamená 
pro každou rodinu velký krok, který zpravidla 
začíná právě kontaktováním SPC. Mohla byste 
mi prosím říct, kdo se může obrátit na to vaše?  

V ža šadé  by šé na na š mé li obračét rodič é dé tí  od  
3 do 26 lét, ktéré  pročha žéjí  né jaky m pročéšém 
vždé la va ní . Néžr í dka šé vš ak šta va , ž é šé na na š ob-
račéjí  i rodiny š dé tmi mladš í mi – takové , ktéré  hlé-
dají , čo š dí té tém dé lat, šha né jí  dalš í  informačé atd. 
Prima rné  jšmé š kolšké  žar í žéní , ktéré  fungujé jako 
proštr édní k méži rodinou a š kolou. Spolupračujémé 
š rodinami š dé tmi š té léšny m, ménta lní m a kombi-
novany m poštiž éní m; vélkou škupinu tvor í  také  dé ti 
š poručhami autištičké ho špéktra.  

Tady mě zajímá, jestli je podmínkou přijetí do 
vaší péče uzavřená diagnostika – je celá řada dě-
tí, u kterých se i delší dobu hledá, zda se jedná  
o vývojovou dysfázii nebo PAS – můžou se na vás 
obrátit i rodiny těchto dětí? 

Ano, šamožr éjmé  mu ž ou. Spolupračujémé š SPC pro 
dé ti š vadami r éč i, ma mé špoléč né  kliénty, č ašto 
špolu konžultujémé. Vé tš inou v dobé , kdy šé na na š 
rodina obra tí , by va  už  došt žr éjmé , ktéry m šmé rém 
šé budé podpora ubí rat béž ohlédu na diagno žu.  
A v pr í padé , ž é šé pošlé žé uka ž é, ž é dí té  ma  špí š  ko-
munikač ní  poručhu néž  PAS, šmé rujémé rodinu na 
odpoví dají čí  pračoviš té . Naopak SPC pro dé ti š vada-
mi r éč i na m poší la  dé ti, ktéré  mají  vy ražné jš í  projé-
vy autištičké ho čhova ní . Né ktéré  naš é pračovničé 
jšou pr í mo na pra či š dé tmi š PAS žamé r éné , mají -li 
č aš, mu ž ou rodina m nabí dnout napr í klad VOKS. 

 

 

 

Přestože jste školské zařízení, můžete asi udělat 
velký kus práce i při samotném hledání diagnó-
zy, zejména co se týká vývojové dysfázie versus 
PAS. Jaká je v tom vaše role? 

V té to oblašti šta lé probí hají  vélké  débaty o tom, kdo 
mu ž é podobnou diagno žu štanovit, žda pšyčholog, 
nébo to muší  by t pšyčhiatr. Za rovén  ví mé, jak jšou 
pšyčhiatr i i pšyčhologové  pr étí ž éní , jak dlouho dia-
gnoštika trva . Takž é i když  néjšmé diagnoštičké  žar í -
žéní , mu ž émé by t jaky mši č la nkém na čéšté  ža dia-
gno žou, mu ž émé rodinu našmé rovat, kam da l. Alé  
u vé tš iny dé tí , ktéré  šé k na m doštanou, by va  pro-
blé m už  pojménovany , i když  tr éba néní  užavr éna  
diagno ža.  

Z jaké oblasti se na vás můžou rodiny obracet, 
jen z Plzeňského kraje? 

Ano, hlavné  ž Plžén šké ho krajé, alé ma mé pr éšahy  
i do Karlovaršké ho krajé – tam pak vš ak mu ž é by t 
problé m š finančova ní m na vš té v vé š kola čh, špolu-
pra čé jé tédy ví č ža višla  na dojí ž dé ní  rodin k na m do 
čéntra. Pr éšto i tak žvla da mé navš tí vit š koly mimo 
kraj ašpon  jédnou roč né . 

 

PŘEDSTAVUJEME VÁM žpé t na obšah 

SPC MACHÁČKOVA V PLZNI     

https://www.skolymach.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=181&Itemid=241
https://www.skolymach.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=181&Itemid=241
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C ašté ji šé na m alé šta va , ž é dí té  navš té vujé ža kladní  
š kolu v Plžén šké m kraji a na štr édní m štupni pokra-
č ujé v kraji jiné m. Ma mé takhlé dé ti v Pražé vé š kolé 
šé žrakovy m poštiž éní m nébo napr í klad špolupraču-
jémé šé š kolou v Tr éboni (Jihoč éšky  kraj). Ta pr ijala 
dí té  š PAS, uč itélé  byli vélmi néjiští  š jého žač léné -
ní m, takž é kolégyné  šé pr í mo na mí što rožjély udé lat 
ošvé tu pro uč itélé, ktér í  byli žatí m pové domí m o di-
agno žé „népolí béní “. A tato ošvé tova  č innošt jé né čo, 
čo dé la mé – pra vé  v pr í padé  na štupu dí té té na štr éd-
ní  š kolu – došt č ašto. Vyšvé tlí mé projévy dí té té, 
mož né  špouš té č é néž a doučí ho čhova ní , a tí m napo-
mu ž émé žmí rné ní  obav uč itélu . 

Takže vy vlastně doprovázíte rodinu po celou 
dobu vzdělávání, a je skvělé, že to zvládáte i mi-
mo kraj! Může se na vás obrátit rodina z jiného 
kraje už na začátku spolupráce?  

Jé to vélmi individua lní , v tuto čhví li jéš té  doka ž émé 
dé ti nabí rat, alé jšmé vélmi pr étí ž éní . Jé to tédy vž dy 
na individua lní  domluvé . 

Mluvím o tom i proto, že vím, že další nejbližší 
SPC pro děti s tělesným postižením je až v Praze, 
při Jedličkově ústavu. Ve Středočeském kraji 
takto zaměřené SPC úplně chybí.  

Ano, jé to tak. Pokud by na š rodina ošlovila, ž é to ma  
tr éba k na m blí ž  néž  do Prahy, urč ité  byčhom hlédali 
čéšty, jak jim pé č i poškytnout, urč ité  byčhom jé né-
odmí tli. 

S čím se na vás rodiny obracejí nejčastěji? A jak 
by to mělo vypadat ideálně? 

Rodič é na š néjč ašté ji ošlovují  š tí m, ž é „paní  uč itélka 
r í kala, ž é….“. Tédy na doporuč éní  š kolék a š kol, vé 
čhví li, kdy šé žač nou štupn ovat na roky na dí té  nébo 
šé žmé ní  šituačé – dí té  tr éba naštoupí  do š kolky  
a š patné  šé adaptujé. Uč itélka vidí , ž é né čo néní   
v por a dku, a tak rodič é našmé rujé. Také  šé rodič é 
č ašto obračí  na podné t rané  pé č é už  pr éd na štupém 
do š kolky. Myšlí m, ž é tohlé fungujé dobr é. 

Jak potom vypadá spolupráce s SPC? Na co se 
mají rodiče připravit, když jdou na první vyšet-
ření? 

Urč ité  čhčémé vš éčhny odborné  žpra vy, ktéré  mají  k 
dišpožiči. Také  šé hodné  vypta va mé, potr ébujémé 
vé dé t, š ky m dalš í m jéš té  špolupračují , jaka  žar í žéní  
navš té vují .  Vž dyčky jé žapotr ébí  žmapovat, čo šé  
š dí té tém dé lo, jaké  ma  odborní ky žé ždravotničtví , 
jaké  ma  odborní ky ž dalš í čh šluž éb, tr éba šočia lní čh, 

jaké  navš té vujé térapié atd. Tohlé šé dé jé už  bé hém 
první  konžultačé, né kdy šé i kolégyné  domlouvají , 
aby na první  ščhu žku pr iš li rodič é béž dí té té tak, aby 
byl proštor na du kladny  rožhovor. Alé i tohlé jé vél-
mi individua lní , ža léž í  vž dy na mož noštéčh dí té té. 
Ténto první  rožhovor lžé udé lat i po téléfonu. 

Poždé ji jé ža rovén  du léž itou šouč a ští  i téré nní  kon-
žultačé. Vž dyčky čhčémé vidé t, kdé dí té  ž ijé, kam 
čhodí  do š kolky, š ky m pr ičha ží  do štyku a jak to tam 
fungujé. 

Spéčia lné  pédagogičké  vyš étr éní  šé dé jé hlavné  for-
mou hry a jého čí lém jé žjištit u rovén  ščhopnoští  dí -
té té v ru žny čh oblaštéčh – ať jšou to vé domošti, jém-
na  motorika, komunikačé č i projévy čhova ní  atd. Du -
léž ité  jé také  žjištit, na čo dí té  réagujé, čo jé pro né j 
motivač ní . Toto vyš étr éní  šé šta va  podkladém pro 
podpu rna  doporuč éní  do š kolky nébo do š koly, jinak 
šé žpra va nikam da l népr éda va . 

Vy šlédné  doporuč éní  vž dy konžultujémé jak š  rodi-
č i, tak i šé š kolou. 

U dé tí , ktéré  mají  na roč né jš í  čhova ní , šé né kdy do-
mlouva mé š rodič i i na šépša ní  jaké hoši manua lu – 
aby uč itélé  vé dé li, čo špouš tí  afékt, č ého jé tr éba 
dobré  šé vyvarovat, čo na dí té  žabí ra .  

Vím, že máte v týmu i dvě psycholožky. Jakou ro-
li  během toho hraje psychologické vyšetření?  

Pro na š jé pšyčhologičké  vyš étr éní  du léž ité  pro žar a-
žova ní  do vždé la vačí čh programu , kdy potr ébujémé 
u dí té té žjištit u rovén  rožumovy čh ščhopnoští , aby-
čhom vé dé li, žda ma  ménta lní  poštiž éní , pr í padné  
jaké ho rožšahu. Na ža kladé  toho upravujémé vy štu-
py vždé la va ní . 

I u pr édš kola č ku  jé dobré  mí t pšyčhologičké  vyš ét-
r éní , abyčhom vé dé li, čo mu ž émé od dí té té oč éka vat, 
a žbytéč né  ho népr été ž ovali.  

Vy hodou jé, pokud už  dí té  vyš étr éní  ma  od švé ho 
kliničké ho pšyčhologa, kapačitné  by naš é paní  pšy-
čholož ky vš éčhny dé ti vyš étr it néžvla dly. 

 

PŘEDSTAVUJEME VÁM žpé t na obšah 
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Pomáháte rodičům školu pro dítě i vyhledat? 

Toto jé vé č ža konné ho ža štupčé. Samožr éjmé  alé  
v praxi mu ž émé doporuč it š kolu, šé ktérou ma mé 
žkuš énošti již  ž dr í vé jš ka, č i néžr í dka jim š kolu i hlé-
da mé – ví mé, jak šlož ity  pročéš to mu ž é by t. Naví č 
ma mé už  dočéla dobry  pr éhléd o tom, jaké  š koly  
v kraji intégrují , vé ktéry čh š kola čh šé da  dobr é do-
mluvit, vé ktéry čh to naopak fungovat nébudé. 

Zajímavé je i téma asistentů pedagoga; jaké máte 
zkušenosti? 

Ašišténtu m pédagoga šé také  šnaž í mé poškytovat 
podporu, r í ka mé jim: „Tohlé dé léjté, tohlé také , alé 
tohlé jé už  tr éba moč…“, aby šé néštalo, ž é ašištént 
žač né ža dí té  dé lat u plné  vš éčhno. To néní  jého rolé. 
Zéjmé na u malinky čh dé tí  jé du léž ité , aby ašištént 
dí té ti dobr é rožumé l, čož  ovš ém néžnaména , ž é ho 
nénéčha  dé lat nič šamoštatné . 

Je vidět, že vy vlastně celý proces vzdělávání zaš-
tiťujete – zejména v případě inkluze. Jak je to se 
speciálními školami? 

Ano, tam jé šituačé jina . Uč itélé  ši vé tš inou vé dí  dob-
r é rady, népí š émé tam podpu rna  opatr éní . Né kdy 
vš ak naš é pra čé mu ž é špoč í vat v podpor é rodiny – 
aby rodič é porožumé li tomu, kdé jšou limity jéjičh 
dí té té, a némé li tr éba téndénči ho pr été ž ovat.  

Alé i když  podpora néní  tak inténživní , mu ž é šé žvy -
š it v dobé , kdy dí té  ukonč í  povinnou š kolní  dočha ž-
ku a r éš í  šé, čo da l. Tam pak mu ž émé rodiné  pomoči 
tr éba hlédat vhodny  uč ébní  obor. 

Jak vypadá spolupráce v čase? 

Jédnou ža rok čhčémé dí té  vidé t – na vyš étr éní , šna-
ž í mé šé ho navš tí vit i vé š kolé.  Rodič é by ši šami 
mé li hlí dat térmí n kontrolní ho vyš étr éní , č ašto ši jé 
vš ak žvémé. 

Nabízíte i terapie nebo reedukace?  

Dr í v jšmé to dé lali, žéjmé na pro pr édš kola ky, kdy 
jšmé šé šnaž ili rožví jét urč ité  pr édš kolní  dovédnošti. 
Ví mé, ž é jé to né čo, čo umí mé, a dé lali byčhom ra di, 
alé dnéš už  na to néní  vžhlédém k pr éplné né  kapači-
té   č aš ani proštor. Pr éšto, jé-li žapotr ébí  rodinu na-
šmé rovat né kam da l, urč ité  to dé la mé – šnaž í mé šé 
mí t pr éhléd o tom, čo by mohlo by t pro naš é kliénty 
už itéč né . 

Máte bohaté zkušenosti s prací v poradenském 
zařízení. Jak by podle Vás měl vypadat ideál in-
kluze v mateřské škole?  

V matér inka čh ma m vé tš inou vélmi dobrou žkuš é-
nošt. Za léž í  šamožr éjmé  na mož noštéčh dí té té, ktéré  
jé intégrované  – jéštli  mu ž é v koléktivu fungovat, 
nébo jéštli by mu ví č prošpé la tr í da š ménš í m po-
č tém dé tí . Dí té , ktéré  jé ščhopné  pr ižpu šobit šé réž i-
mu, pročéšu vé š kolčé, mu ž é mí t ž inklužé vélky  už i-
ték. Lžé r í čt, ž é dobra  inklužé mu ž é dí té  dobr é pr i-
pravit na š kolu. Jé ničmé né  du léž ité  r í čt, ž é to, čo 
mu ž é dobr é fungovat v proštr édí  matér šké  š koly, 
némuší  už  tak fungovat vé š kolé ža kladní .  

Děkujeme paní ředitelce a těšíme se na další spolu-
práci. 

Ví čé informačí  o SPC najdété na wébu 
www.školymačh.čž v ža lož čé SPC.  

 
 

PŘEDSTAVUJEME VÁM žpé t na obšah 

http://www.skolymach.cz
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Internet je velký zdroj všech možných nápadů a tipů  
 na výrobu pomůcek. Mnoho pomůcek, které se běžně 
vyrábějí, je moc fajn, ale často pro nás nejsou dostup-
né. Řadu pomůcek si však můžeme i vyrobit, a tak si 
tolik nezoufáme. 

Téntokra t va m pr ina š í mé tip na pomu čku, ktéra  jé 
béžva pro koordinači pohybu, propojova ní  lévé   
a pravé  č a šti té la, koordinači žraku a pohybu, vní ma -
ní  té la v proštoru, alé hlavné  parádní pro aktivizaci 
vzájemné spolupráce a pro zábavu. 

Jé idéa lní  pro šourožénčé, špoluž a ky, kamara dy né-
bo rodič é a dí té , prošté  pro dvojičé. Kaž dy  ž dvojičé 
drž í  la tku š otvorém uproštr éd na dvou roží čh. Cí lém 
špoléč né ho šnaž éní  jé doštat mí č ék do otvoru a né-
čhat ho jí m propadnout. Pokud čhčété šlož ité jš í  ža-

da ní , néčhté ho propadnout na konkré tní  mí što, tr é-
ba do krabičé nébo do jiné  na doby š ménš í m pru mé -
rém. 

Sladit pohyby dvou pa ru  rukou tak, aby mí č ék névy-
kloužl u plné  štranou, aby šé opravdu šéšunul šmé -
rém k otvoru, k tomu ho šlédovat žrakém, néní  vu -
béč jédnodučhé . Jé potr éba také  vní mat, čo dé la  tén 
na druhé m konči la tky, a špolupračovat. 

Ví mé, ž é jé č ašto vélmi té ž ké  nají t č innošti, ktéry m 
šé mohou špoléč né  šourožénči v kliéntšky čh rodi-
na čh vé novat. Tato hra mu ž é répértoa r hér léhčé 
rožš í r it.  

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče 

POMŮCKY V PRAXI žpé t na obšah 

POMŮCKA „PRO SPOLEČNÉ HRANÍ“     
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Jízdu na kole máme všichni moc rádi, proto v tomto 
sportu chceme podporovat i Mirečka. Mireček má 
Downův syndrom, jsou mu čtyři roky.  

Vžhlédém k tomu, ž é žatí m néudrž í  rovnova hu na 
klašičké m dvoukolé m odra ž édlé, š lapa ní  mu také  
jéš té  néjdé a ž tr í kolky již  vyroštl, hlédali jšmé jiné  
mož nošti. Na hodou jšmé naražili na organižači Čer-
ní koně, ž.š., ktéra  ší dlí  v Jirnéčh. Tročhu jšém va ha-
la, žda ma m žavolat, alé jšém moč ra da, ž é jšém šé 
odhodlala. Téléfona t š paném Poučhém byl véličé 
pr í jémny . Vylí č ila jšém, čo ma  Miréč ék ža problé m, 
ž é ani néví m, žda jé jéjičh kolo pro Mí ru vhodné ... 
Probrali jšmé vš é potr ébné  a dohodli  ši ošobní  
ščhu žku, kdé bylo již  kolo pr édpr ipravéné  a bé hém 
né kolika hodin dodé lali, čo bylo potr éba pr í mo na 
mí ru pro Mí ru a jéli jšmé i š kolém domu .  

Té š í m šé, ž é až  žač né by t tročhu tépléji, žač némé tré -
novat š lapa ní , tričykl ma  i tlač nou tyč , tak tén žač a -
ték budé jédnoduš š í . Tí mto byčh čhté la moč podé ko-
vat koléktivu C érny čh koní  ža vštr í čnošt, očhotu  
a milé  šétka ní  a také  véliké  dí ky panu Mikyskovi 
ž advoka tní  kančéla r é ža šponžorova ní  tohoto 
tričyklu. Jšmé moč ra di, ž é ma  Mí ra š anči ošvojit ši 
dalš í  dovédnošt, a tí m i pošilovat té lo, ktéré  ma  hy-
potoničké .  

Pévné  vé r í mé, ž é jí žda na tričyklu  mu pr inéšé néjén 
fyžičky , alé i ménta lní  prošpé čh. 

Hana Sklenářová 

 

 

ZKUŠENOSTI Z RODIN žpé t na obšah 

ČERNÍ KONĚ     

https://www.cernikone.cz/
https://www.cernikone.cz/
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Naša dcérka Sabinka mala trochu náročnejší štart do 
života. Po narodení  jej zistili srdcovú vadu, ktorú 
zoperovali keď mala 7 mesiacov, o rok a pol ešte ab-
solvovala operáciu očí. Sabča má však húževnatú po-
vahu a všetko zvládla úplne skvele a robí nám radosť. 

Sta lé ša vš ak poty kamé š onéškorény m pšyčhošoma-
tičky m vy vojom naš éj dčé ry.  V mladš om véku na m 
véľmi pomohla Vojtova méto da a hipotérapié a mala  
žač ala čhodiť. Pani doktorka na m potom odporuč ila 
érgotérapiu, o ktoréj šmé dovtédy némali véľa védo-
moští . Po žhruba roku ša na m podarilo Sabinku žapí -
šať na kurzy ergoterapií v rodinnom centre 
Jablíčkov k pani Zdénké Hyttičhovéj. Samotna  érgo-
térapia jé žalož éna  na štimula čii pra čou, v podštaté 
diéťa ša hra  a ža rovén  na šébé pračujé – érgotéra-
péut po konžulta čii vybérié vhodné  hry. V naš om 
prí padé idé hlavné o štimula čiu hrubéj motoriky, 
ktora  žahr n a napr čho džu po ro žnyčh povrčhočh 
alébo žavéšénié na lana čh ako liétadlo a Sabinku to 

véľmi baví . Pra vé vďaka érgotérapii šmé ša nauč ili, 
ž é čvič énié žahr n aju čé hrubu  motoriku došť vply va 
na Sabinkinu ščhopnošť ša ukludniť a šu štrédiť. C a-
šom šmé žahrnuli aj méto dy na štimula čiu jémnéj 
motoriky.  Okrém šamotné ho čvič énia šo Sabinkou 
ša érgotérapéutka vénujé aj konžulta čii š rodič om, č i 
už  ša jédna  o žvla danié niéktory čh šitua čií  alébo ti-
pov, č o mo ž émé vylépš iť a ako pračovať š diéťaťom 
aj v doma čom proštrédí . K naš éj pohodé véľmi 
prišpéli napr. maša ž é tva ré pénovy mi gulič kami,od 
žač iatku ši ičh Sabinka obľu bila a my tiéž , hlavné 
vďaka ičh upokojuju čému éféktu. 

V naš om prí padé vidí mé na vš tévy érgotérapií  ako 
véľky  prí noš,  aj vďaka nim šom ša  nauč ila viač po-
rožumiéť  vlaštné mu diéťaťu. Napriék dlhéj č akačéj 
dobé vní mam tu to formu podpory Sabinkinho vy vo-
ja ako vél mi prošpéš nu  a téš í mé ša na ďalš í  (už  trétí ) 
blok térapií .  

Stanislava Rešetárová 

ZKUŠENOSTI Z RODIN žpé t na obšah 

ERGOTERAPIE V RC JABLÍČKOV     

https://jablickov.cz/poradenstvi/poradenstvi-v-ergoterapii/
https://jablickov.cz/poradenstvi/poradenstvi-v-ergoterapii/
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Předem upozorňuji, že nejsem žádný fatalista, ale ně-
kdy se v mém životě dějí náhody, kterým by člověk těž-
ko uvěřil. Není tomu tak dávno, co jsem obdržela hro-
madný informační e-mail od poradkyně Rané péče 
Diakonie ohledně konání kurzu s názvem „Sourozenci 
dětí s postižením: specifika, potřeby a možnosti jejich 
podpory“. Vzpomněla jsem si na svůj poslední rozho-
vor s ní, během kterého jsme na toto téma narazily. 
Bylo to právě proto, že se naší rodiny více než týká. 
Máme tři děti: sedmiletého Antonína, pětiletého Já-
chyma a dvouletého Ignáce. Jáchymovi byla diagnosti-
kována porucha autistického spektra. V rámci souro-
zeneckých vztahů našich dětí jsme již zažili ledacos, 
ale i tak jsem se rozhodla, že si o nich ráda něco po-
slechnu i od odborníků, a na kurz jsem se přihlásila.  

Pr édna š éjí čí m byl Mgr. et Mgr. David Havelka, 
PhD., ktéry  té matu vžtahu  méži ždravy mi a héndiké-
povany mi šourožénči žašvé til švoji dišértač ní  pra či, 
v jéjí mž  ra mči, mimo jiné , vžnikl i tžv. STEPS: Skupi-
novy  térapéutičko-édukač ní  program pro šourožén-
čé dé tí  š poštiž éní m (mimočhodém moč žají mavé  
č téní , réšpéktivé matéria ly pro pra či š dé tmi).  

Ač koli vé tš ina u č aštnič kuržu byly ošoby, ktéré  šé 
touto oblaští  žaby vají  proféšné  (na kuržu byli použé 
dva rodič é šourožénču  dé tí  š poštiž éní m, ž č éhož  
jédní m ž ničh jšém byla ja ), uka žalo šé, ž é žnač na  
č a št proféšné  žamé r ény čh u č aštnič ma  ža rovén  hén-

diképované ho šourožénčé (nutno podotknout, ž é dlé 
pana Mgr. Havélky néní  tato škutéč nošt na hodna ). 
Dí ky tomuto šlož éní  jšmé tak mé li mož nošt nahlí ž ét 
na probí rané  té ma ž rožlič ny čh péršpéktiv – pšyčho-
loga, šočia lní ho pračovní ka, rodič é a také  šamotné ho 
šourožénčé dí té té š poštiž éní m. 

První část semináře byla určena především pro-
fesionálům ž oblašti šočia lní  pé č é a mluvilo šé v ní   
o tom, jak pracovat s rodiči a posílit jejich kom-
petence k výchově sourozenců dětí s postižením. 
Ač koli by č lové k r ékl, ž é šé mé  tato č a št, čoby rodič é, 
néty kala, opak byl pravdou. Poté , čo jšém ši ž u št pa-
na pšyčhologa vyšléčhla typičky  profil rodič é dí té té 
š PAS, ktéry  vé ru nébyl nijak povžbudivy  (vyšoka  
rožvodovošt, žtra ta žamé štna ní  v du šlédku nutné  
pé č é o dí té , finanč ní  na roč nošt térapií , pšyčhička  na -
roč nošt pé č é o dí té , šočia lní  ižolovanošt apod.), žač a-
la jšém ši pr ipadat jako néviditélny  hrdina. Zjiš té ní , 
ž é pr éš vš éčhny tyto uva dé né  obtí ž é a pr éka ž ky, kté-
ré  š šébou pé č é o dí té  š tí mto poštiž éní m néšé, jšmé 
š manž élém ščhopni obštojné  žaštat roli rodič u  tr í  
maly čh dé tí  a vé št rélativné  norma lní  ž ivot, mé  napl-
nilo počitém obdivu šamé  k šobé . A vž dy ši ténto po-
čit pr ipomí na m, když  ši vyč í ta m, ž é šé mi né čo népo-
védlo dlé my čh pr édštav nébo jšém né čo néštihla 
apod. Už  jén ta pé č é o dí té  š PAS ž na š dé la  šupér ro-
dič é, ať jšmé jačí  jšmé, ať ští ha mé č i néští ha mé. 

ZKUŠENOSTI Z RODIN žpé t na obšah 

„NECHCI MÍT TAKOVÉHO BRÁCHU“ - aneb povídání o tom, jak jsem se zúčastnila 
semináře o sourozencích dětí s postižením      
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V další části semináře jsme se především zaměři-
li na podporu sourozenců dětí s postižením, na 
jéjičh édukači ohlédné  héndiképu, pomoč pr i žpračo-
va ní  jéjičh émočí  a vyrovna va ní  šé š na roč ny mi ž i-
votní mi šituačémi, ktéry  š šébou ténto šourožénéčky  
vžtah pr ina š í . To byl oštatné  hlavní  du vod, proč  jšém 
šé na ténto šémina r  pr ihla šila.  

Když  šé mné  a manž élovi konéč né , ví čé č i mé né , po-
dar ilo vyrovnat šé šé škutéč noští , ž é jédno ž naš ičh 
dé tí  ma  ža važ ny  héndikép, v jéhož  du šlédku nébudé 
pravdé podobné  nikdy moči, mimo jiné , žašta vat ta-
kovou šourožénéčkou roli, jakou byčhom oč éka vali 
od ždravé ho dí té té (néhrajé ši šé švy mi šourožénči, 
jéví  o né  minima lní  ža jém, néž ijé š nimi, alé špí š  vé-
dlé ničh), došpé l na š  néjštarš í  šyn do vé ku, kdy šé 
š touto škutéč noští  rovné ž  potr ébujé vnitr né  
„poprat“. Kdo jiny  by mu v tom mé l by t pru vodčém  
a oporou, néž  jého rodič é. Alé jak tuto čitlivou vé č 
učhopit, aby č lové k nénadé lal ví č š kody, néž  už itku? 
Sémina r  mi v tomto šmé ru poškytl na vodné  odpové -
di a jako bonuš jéš té  mnoho na mé tu  k pr émy š léní . 
Kdo by tuš il, ž é jé využ iji již  tak ža hy po abšolvova ní  
kuržu. 

Ani né tr i ty dny od mé  u č ašti na šémina r i jšém jéd-
nou véč ér léž éla š néjštarš í m šyném Toní kém v jého 
poštéli. Bylo to té šné  pr éd tí m, néž  mé l jí t na kuté . 
Probí rali jšmé program néjbliž š í čh dnu  a r éč  šé na -
hodou štoč ila i k jého autištičké mu bratru Ja čhymo-
vi. Opé t, jako již  v minulošti né kolikra t, šé Toní k po-
žaštavoval nad tí m, ž é ši Ja čhym néví  rady 
š dovédnoštmi, ktéré  dé ti jého vé ku již  bé ž né  žvla da-
jí  – némluví , nénavažujé pr a télšké  vžtahy š jiny mi 
dé tmi, néhrajé ši … rozhodla jsem se, že zřejmě 
nazrál ten pravý čas neomezovat se již jen na po-
vrchní vysvětlení, kterým jsme na jeho poznám-
ky tohoto typu do té doby reagovali, že z toho Já-
chym vyroste a vše dožene, ale poprvé představit 
pojem „autismus“ a zlehka vysvětlit, o co jde  
a jaké jsou jeho projevy. Slovo „autišmuš“ již  Ton-
da v naš í  doma čnošti počhopitélné  šlyš él močkra t, 
nikdo o né m alé jéš té  nikdy némluvil pr í mo š ní m.  

Uproštr éd naš ého rožhovoru o autišmu a jého bra-
trovi najédnou Toní kovi vštoupily šlžy do oč í . Pla č  
nakonéč špolkl a jén šé žabor il oblič éjém do mé  na -

ruč é. Potom šé na mé  podí val a vyhrkl: „Mami, ja  né-
čhči mí t Ja čhyma ža bra čhu. Vu béč ši šé mnou néhra-
jé a nijak šé o mé  néžají ma .“ A pak šé do mé  opé t ža-
bor il švy m oblič éjém. Kdyby mi toto r ékl pr éd šémi-
na r ém, žr éjmé  byčh to vydatné  oplakala a aši byčh 
mu i tročhu vyč étla, ž é o švé m bratrovi r í ka  takové  
vé či. Dí ky panu Mgr. Havélkovi jšém alé vé dé la, ž é 
právě došlo k velmi důležitému okamžiku. Tou 
na první  pošléčh néličhotivou požna mkou totiž  To-
ní k doka žal odhodit vš éčhny špoléč énšké  konvénčé, 
ktéré  na m ukla dají  némluvit o druhy čh oš klivé , 
žvla š té  pak né o švy čh vlaštní čh šourožénčí čh, ktér í  
jšou naví č jéš té  héndiképovaní  a kolém ktéry čh šé 
č ašto toč í  čhod čélé  doma čnošti, a néčhal vyplout na 
povrčh négativní  émočé, ktéré  šé v né m pravdé po-
dobné  již  né jakou dobu štr a daly, alé o ktéry čh némé l 
došud odvahu š né ky m mluvit. Tí m, ž é šé š nimi švé -
r il pra vé  mné , šé poší lila naš é vža jémna  du vé ra, ž é 
špolu mu ž émé mluvit o vš ém, i když  to žrovna néní  
to, čo po na š vyž adují  népšana  špoléč énška  pravidla. 
A kromé  toho jšém jéš té  doštala škvé lou pr í léž itošt 
néčhat šyna pr ijí t ši na to, ž é to š tí m bra čhou nébu-
dé tak č érné , jak šé mu žda .  

„Opravdu ši špolu vu béč néhrajété?“ pta m šé ho. „No 
léda když  jšém š Ja čhymém v poštéli a šnaž í mé šé 
tam pr éprat ta tu, to mé  baví ,“ odpoví  Toní k po čhvil-
čé pr émy š léní . „No vidí š , tak to už  ma mé jédnu špo-
léč nou hru. A čo tr éba ška kat š Ja čhymém na tram-
polí né ? To té  nébaví ?“ pta m šé da l. „No jo, vidí š , to jé 
vlaštné  taky béžva,“ pr itaka va . Na šlédné  špoléč né  
pr ičha ží mé na to, ž é jéš té  oba ra di plavou, jéždí  na 
kolé a č vačhtají  v louž í čh. Ja čhym šé naví č žač í na  uč it 
hra t špoléč énšké  hry – už  umí  péxéšo, bržy šé žač né 
uč it „C lové č é néžlob šé“ a došt mož na , ž é šé nakonéč 
nauč í  i š ačhy a štané šé Toní kovy m protihra č ém. 
Zdálo se, že se Tondovi opravdu ulevilo a bylo 
vidět, jak ho těší, co vše vlastně s Jáchymem děla-
jí společně, ač má často pocit, že tomu tak není. 
Za dalš í čh déšét minut už  špokojéné  oddéčhoval 
v pér ina čh a ja  v dučhu dé kovala panu Havélkovi ža 
rady a doporuč éní , dí ky nimž  jšém u té to rodič ovšké  
žkouš ky obšta la šé čtí . 

Kristýna Kosinová  

ZKUŠENOSTI Z RODIN žpé t na obšah 
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Webové stránky Hrajeme si s Myš-Liš vznikají pro je-
dinečné děti, které mají život o něco složitější. Postup-
ně na stránky přidáváme články od odborníků  
i od rodičů, videa, písničky, hry, pracovní listy a tipy 
na aktivity, které mohou dětem pomáhat ke zlepšení 
senzomotorických schopností, spolupráce a komuni-
kace. Naším cílem je, aby si děti trénink nových doved-
ností užívaly, aby si hrály a zažívaly úspěchy. 

Stra nkami dé ti i došpé la ky prova ží  pr édévš í m duo 
MYS -LIS . Aktivižují čí , motivují čí , troš ku žtr éš té na   
a légrač ní  myš -Lénka a moudra , laškava  a péč ovatél-
ška  liš ka Lili. Tyhlé dvé  u ž ašné  ošu bky mají  špouštu 
kamara du  méži žví r a tky i lidmi, ktéré  budou na 
štra nka čh poštupné  pr édštavovat. A tahlé parta, to 
jšou pra vé  MYS LIS A CI, ktér í  ši ra di hrají , ra di šé 
šmé jí  a ra di pr ijí mají  vy žvy.  

A kdé šé vu béč MYS LIS A CI vžali? Kdybyčhom to r ék-
li u plné  jédnoduš é, tak šé jédnoho dné špojily 3 šny, 
ktéré  šé dí ky jédnomu vélké mu malé mu uč itéli pr é-
néšly do jédné  myš -lénky a špoléč né ho čí lé. 

Ty šny patr í  Lindé , Marké té  a Jindr é, ktéré  šé už  
dlouhou dobu vé nují  pra či š dé tmi a pro dé ti. Alé 
MYS -LIS  projékt by pravdé podobné  névžnikl néby t 

jédnoho véšélé ho, malé ho kluč iny, ktéry  jim ukažo-
val čéštu a švy mi nadš ény mi réakčémi na myš liš a čké  
na pady obrovšky podporoval jéjičh u šilí . Daví dék jé 
č tyr léty  š ikula šé š iroky m u šmé vém, kura ž í  rytí r é  
a obrovškou du vé rou v pr a télštví . Narodil šé 
š Angélmanovy m šyndromém, vrožénou génétičkou 
vadou. A pra vé  on byl vélky m motorém pro dalš í  
rožhodnutí  a kroky, a dovédl tak MYS -LIS  až  
k Nadači Laborator  Vodafoné, u ktéré  ténto projékt 
ží škal podporu, a MYS LIS A CI tak mohou žač í t plnit 
švojé pošla ní . 

S otévr énou na ruč í  ví ta mé nové  kamara dy, ktér í  by 
ši ra di pohra li, žažpí vali, žar a dili, né čo héžké ho ši 
vytvor ili nébo ši vypošléčhli nové  pr í bé hy. A kdybyš-
té šé čhté li žapojit i né jaky m vaš í m č la nkém, poštr é-
hém, obra žkém, na padém, budémé moč ra di, když  
na m napí š été! 

Hravé  aktivity pro dé ti a inšpirači pro rodič é va m 
MYS -LIS  pr ina š í  na švy čh štra nka čh 
www.myšliš.čom, ktéré  va m tí mto š vélkou radoští  
pr édštavujémé. 

Jindra Bartošová, muzikoterapeutka 

ZKUŠENOSTI Z RODIN žpé t na obšah 

HRAJEME SI S MYŠ-LIŠ     

http://www.myslis.com
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Dé kujémé paní  Jitce Rohanové ža první  korék-

tury téxtu  a všem statečným přispěvatelům ža 

čhuť šé š na mi podé lit o švé  žkuš énošti. 
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