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ÚVODNÍK
Važéní a milí čténari,
blíží sé praždniny, létní počasí nastoupilo skoro
hnéd po tom žimním, potykamé sé s mnoha ryčhlymi žménami a k tomu sé snažímé udržét si ždravy
rožum…
V tomto číslé Zpravodajé vam prinasímé ohlédnutí
ža vélmi užitéčnym séminarém o príjmu potravy
s érgotérapéutkou Jitkou Ludvíčkovou. V rubričé
Integrace je legrace sé nam séslo nékolik príspévku
o skolkačh a žé skolék; jé vélmi príjémné číst tolik
péknyčh žkuséností a doufamé, žé budou povžbudivé i pro ty ž vas, ktérí déti v prédskolním žarížéní
jésté némají.
Opét sé u nas objévilo nékolik studénték na praxi a
od studéntu Vyssí odborné skoly pédagogičké a sočialní, vždélavačího oboru sočialní pračé a sočialní
pédagogika jsmé již podruhé žískali pékné pomučky,
ktéré využívamé pri prači v rodinačh.
Méži pomučkami najdété léhky podomačku vyrobény „Bobath“ valéč na čvičéní, koužélné samolépky

Albi pro podporu komunikačé a čhytry stupínék na
kolobéžku, díky némuž mužé byt mobilnéjsí čéla rodina.
Létos na jaré sé konal dalsí žnakovačí kurž; jak bajéčny opét byl, čo komu prinésl, to sé dožvíté
v nékolika ohlédnutíčh od rodiču i nasí kolégyné.
Zkousímé žaradit novou rubriku, vé ktéré byčhom
sé vam postupné rady prédstavily – a to néjén poradkyné rané péčé, alé i dalsí kolégyné, ktéré stojí
v žažémí a béž ktéryčh by služba rané péčé némohla
vubéč fungovat.
Jésté pripomínam možnost „séžnamky“ pro rodiny,
ktéra proténtokrat žustava névyužita. Rodiny na
Bérounsku mohou využít SpoluSvét a jého aktivity,
ktéré prédstavujé jédna žé žakladatélék.
Pohodové létní dny a inspirativní čténí préjé
Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
a redaktorka Zpravodaje
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VYHODNOCENÍ ZNAKOVACÍHO KURZU PODZIM 2021
Znakovačí kurž ohodnotilo sést žučastnényčh rodin.
Vséčhny žažnaménaly po absolvovaní žnakovačího
kuržu néjaky posun – rodiny díky kuržu žačaly pravidélné žnakovat, jéjičh déti používaly žnaky častéji
a vé vétsí míré a rodičé si díky kuržu byli jistéjsí, jak
žnakovaní s détmi praktičky učhopit. Kromé jédné
maminky méli s sébou vsičhni na kuržu néjaky doprovod a také sé jim postupné podarilo vtahnout do
žnakovaní ostatní člény rodiny – babičky, téty nébo
dalsí déti. Mimo prostrédí rodiny sé žatím žnakovaní
s détmi prílis nérožvinulo kromé jédné rodiny, ktéra
žminujé, žé s dítétém žačala žnakovat „asisténtka
v MS a čéla MS (dalsí paní učitélky, déti žé trídy
a nyní dokončé už i paní uklížéčka :-)“ (Pozn.: Jak je
to přesně, se dozvíte v rozhovoru s pracovníky MŠ Vy-

šehrádek). Dodnés žnaky používají vséčhny rodiny
kromé jédnoho prípadu, kdy žnaky byly nahražény
vérbalní komunikačí.
Anna Musilová, vyhodnotitelka dotazníku

ZNAKOVACÍ KURZ KVĚTEN 2022
V termínu 12. -15. 5. 2022 proběhl čtyřdenní znakovací kurz, který se konal v Bělči nad Orlicí. Kurzu se zúčastnily mimo jiné tři poradkyně naší Rané péče Diakonie (z Prahy, Středočeského a Ústeckého kraje) společně s celkem sedmi rodinami, které se naučily mnoho znaků pro rozvoj komunikace se svými dětmi, sourozenci a vnoučátky.
Zakladém bylo žnakovaní slov, ktérymi jsmé sé postupné dopračovali až k vétam, ríkankam a pohadkam. Součastí kuržu bylo nékolik bloku žnakovaní,
ktéré strídaly spoléčné pročhažky, s možností žískaní dalsíčh informačí, konžultačé s logopédkou i individualní možnosti programu každého jédnotlivčé.

Program byl roždélén tak, aby to bylo časové unosné
pro rodičé i déti, ktéré névydrží dlouhou dobu na
jédnom místé. Byla možnost využít pískovisté a dalsí
aktivity pro déti v priméréné vždalénosti probíhajíčího programu tak, aby sé vsičhni čítili dobré.
V prubéhu čélého kuržu jsmé obdržéli mnoho kladnyčh ohlasu, ktéré sé tykaly organižačé kuržu, programu i prostrédí. Trésničkou na dortu bylo krasné,
slunéčné počasí a možnost travit tak vélkou čast aktivit vénku, ža čož jsmé nésmírné vdéční. Doufamé,
žé kurž prinésl hodné užitéčného a každy ž učastníku ma možnost sé posunout dal, dlé svyčh potréb
a možností.
Za sébé mohu ríčt, žé počiťuji vélky rožvoj
v této oblasti a jsém rada, žé jsém mohla byt součastí kuržu. Tésím sé na možnost využití žnakovaní
v térénu. Vélké díky patrí prédévsím Véroničé Strénkové a Zužané Sykorové ža vybornou organižači
a bajéčny prístup, alé i vsém rodinam, ktéré byly
skvélé a snažily sé žískat ž kuržu maximum. Díky!
Znakovaní ždar!

Sabina Havrilčová, poradkyně rané péče
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ZNAKOVACÍ KURZ KVĚTEN 2022 — OHLASY Z RODIN 1
Kdybych měla víkend vystihnout v reklamních sloganech, zněly by: krásná příroda, vynikající stravování,
pěkné ubytování, skvělé venkovní atrakce pro děti,
příjemná společnost rodin a hlavně intenzivní program plný znakování s kvalitními lektorkami!
Pokud mam program popsat podrobnéji, strídaly sé
pulhodiny žnakovaní s dobrovolnymi pročhažkami
a méžitím byl čas na jídlo a odpočinék. Znakovačí
pulhodiny byly tak akorat pro vséčhny – déti udržély požornost (ty, ktéré toho byly sčhopny) a rodičé
vlastné stéjné tak.
Bylo to opravdu hutné, alé žvladli jsmé to. Očénuji
časté opakovaní žnaku a žnakovaní čélyčh vét.

v hlavé furt jén médvéda a koblížka a občas do toho
žaprsí.“ (Rožuméj žnakované basničky, písničky
a pohadku sé žmínénymi.)
A jak moč byl program poutavy pro déti, jé žréjmé,
když mé dčéra doma préd spaním prosila o pohadku, alé tu ZNAKOVANOU!
Na žavér byčh jésté rada vyždvihla hodinu s paní logopédkou. Byla jsém prékvapéna, čo vsé jsém sé
mohla od paní logopédky dožvédét nového a užitéčného, ačkoli jsmé sé s ní vidéli poprvé v životé.
Dékuji, žé jsmé sé mohli žučastnit, budémé vdéčné
vžpomínat. A víč žnakovat!

Nakolik sé nam žnakovačí program dostal pod kuži,
vystihují slova mého mužé čéstou domu: „Ja mam
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ZNAKOVACÍ KURZ KVĚTEN 2022 — OHLASY Z RODIN 2
Pokud hledáte alternativní způsob komunikace
s dětmi – ať už z důvodu, že ještě nemluví, nechtějí
mluvit nebo nemohou mluvit, a vy chcete vědět, co
vám chtějí říct – doporučuji znakování.
S dčérou a mojí mamou jsmé sé žučastnily žnakovačího kuržu poradaného pračovisti rané péčé a musím ríčt, žé to byl pro nas žažiték. Vsé bylo vyborné
žorganižovano. Podlé programu jsmé mély stračh, žé
sé to vsé némužémé naučit, alé díky poradkyním
jsmé to žvladly. Užily jsmé si spoustu légračé, naučily sé žnakovat plno ríkanék, písničék a pohadék.
Kurž sé konal na krasném místé, kdé jé vélké vyžití
pro déti vséčh vékovyčh katégorií – ružna hristé,
hodné prostoru, lés na pročhažky. Vélké plus vidím
i vé skvélém jídlé, ktéré pripravoval kučhar, jénž si

poradil i sé béžmléčnou a béžlépkovou stravou Stažinky. Součastí kuržu byla i konžultačé s logopédkou
Martinou, ktéra nam prinésla skvély a hodné užitéčny pohléd na komunikači Stažinky. Požnaly jsmé
spoustu skvélyčh lidí a ža každym ž ničh sé skryval
osobní príbéh jého rodiny. Í prés ždravotní handičapy détí byla atmosféra vélmi požitivní.
Chtély byčhom podékovat vsém poradkyním, protožé díky tomuto kuržu jsmé nasly pro Stažinku dalsí
možnost, jak s ní komunikovat. A téď už jé to jén na
nas, jak s tím naložímé. A samožréjmé byčhom si
praly, abyčhom sé po néjaké dobé tréba sésli na pokračovačím kuržu.
Dékujémé Zuzka, Romča a Stázinka Vachlovy
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NA KUS ŘEČI A PÁR SOUST VE ŠKOLE PAPÁNÍ
Na začátku února jsem měla s několika kolegyněmi
možnost zúčastnit se půldenního semináře, který vedla ergoterapeutka Jitka Ludvíčková ze Školy papání. V tomto centru pracuje Jitka s dětmi, které mají
nejrůznější obtíže v příjmu potravy, na tom, aby se
„rozjedly“. Co taková terapie obnáší a jaká může být
příčina toho, že děťátko špatně jí? I o tom vám teď
povím.

Skola papaní jé soukromé čéntrum (térapié néjsou
hražéné ždravotní pojisťovnou, rodina si jé musí
platit sama), ktéré pračujé térapéutičkym tžv. SOS
(sékvénčné oralné sénžoričkym) prístupém ké krméní. Ténto prístup vytvorila amérička psyčholožka
Kay A. Tooméy a vyčhaží pritom ž prirožényčh stadií
papaní u détí, ktéré sé vyvíjéjí béžné. Duléžita pro
ténto prístup jé hravost, sé ktérou déti mužou jídlo
žkoumat, séžnamovat sé s ním a žustat pritom v klidu, béž strésu.
Vé skolé papaní pračují odborníči s détmi vé véku od
6 mésíču. Víčé o tom, ktérym détém by mohla térapié byt užitéčna, najdété na wébovyčh strankačh
čéntra.

A jaké služby tedy Škola papání nabízí?
Véžmu to poporadé. V současné dobé jé možné prihlasit sé do onliné programu skoly papaní. Jak nažév
napoví, program béží onliné, k učasti stačí tédy intérnétové pripojéní a néní nutné žadné dojíždéní.
Program jé univéržalní pro vséčhny „néjédlíky“, najdété ždé proto žakladní préhléd informačí o príjmu
potravy a o tom, čo jéj mužé ovlivnovat. O tom, kdé
mohou praménit obtížé v jédéní, jsmé sé dožvédéli
i v ramči nasého séminaré a ža čhvilku vam povím
víčé. Onliné program jé určén vélmi siroké skupiné
détí (nébo spís jéjičh rodičum) a pro mnoho rodin
mužé dobré sloužit k séžnaméní sé s tématém, žískaní učéléného préhlédu informačí a k prípravé na
poždéjsí individualné „vyladénou“ térapii. Pokud
bysté méli o onliné program žajém, napisté své poradkyni a žískéjté kod na malou (milou) slévu.
Pokud onliné kurž néstačí, mužété sé prihlasit na
individualní térapié. Ty probíhají primarné prímo
v čéntru (nové sídlí Skola papaní na Pražé 8 v Libni),
možné jé domluvit sé i na sétkaní v prostrédí domova, prípadné onliné.
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Co tedy dělat, pokud máte zájem o služby nabízené Školou papání?
Podívéjté sé na wébové stranky, kdé najdété víč informačí včétné potrébnyčh kontaktu nébo prvního
vstupního dotažníku k térapiím. První térapii prédčhaží dukladny pročés mapovaní situačé a potréb
rodiny pomočí nékolika dotažníku a odéslaním vidéa, vé ktérém díté papa. Pokud bysté sé néjprvé
radi séžnamili s tímto tématém, mužété žkusit onliné kurž.

A proč tedy některé děti špatně jedí?
O duvodéčh jsmé spoléčné v ramči séminaré mluvili
čélé dopolédné a ani to nam néstačilo – véžté, žé duvodu a jémnyčh souvislostí mužé byt mnoho. Néktéré ž téčh, ktéré mé obžvlasté žaujaly nébo i prékvapily, vam stručné prédstavím.
Začnu od končé, ktéry jsté možna néčékali – od
smyslového vnímaní. Pri své prači sé často sétkavam
s détmi, ktéré jsou vélmi čitlivé na určité podnéty –
hmatové, slučhové, čičhové a dalsí. Celý proces přijmu potravy je hodně smyslově intenzivní záležitost. A to i ž hlédiska hmatu: néjén, žé sé často jídla
dotykamé rukama, žaspinímé nébo žamokrímé si
jím obléčéní, potažmo néktérou ž nasičh častí téla,
jídlo navíč končí v pusé. A pusa jé vélmi čitlivym
místém na nasém télé. Když jé pak néjaka potravina
hmatové žajímava, jako napríklad sližky a tročhu
lépivy banan, mužé to žpusobit péknou népléčhu.
Pro néktéré déti mužé byt vélkym ukolém už jénom
určitou potravinu tolérovat v místnosti, vé ktéré sé
díté načhaží, k jédéní sé dostavají postupné prés priblížéní sé k potraviné, sahnutí, olížnutí, očhutnaní

(a i vyplivnutí). Každy kručék pak mužé stat vélké
usilí a hromady času k tomu. Hodné potravin
s sébou nésé dalsí smyslové vjémy, ktéré mohou byt
pro nékoho naročné – néčo névabné voní, jiné žasé
nahlas krupé. A když do toho ma déťatko tréba rymu, mužé slysét krupaní kvuli žaléhlym usím jésté
inténživnéji.
Négativní vliv na počity pri jédéní mohou mít i dalsí
skutéčnosti. Klíčové je například dosažení určité
úrovně motoriky v oblasti obličeje a úst: na príjmu potravy sé podílí néspočét svalu, každy hrajé
svou roli. Ovérit si duléžitost méčhaničkého žpračovaní potravy mužémé i my pomočí malyčh éxpériméntu: rožžvykéjté jédnu krupku na jémnou kasi, tu
si poté présunté pomočí jažyka do jého strédu a tam
žkusté kasi spolknout – béž posunutí kasé do stran.
Darí sé to? Jé to príjémné? A čo takhlé rožžvykat
krupku tak, žé použijémé použé pohyb čélisti nahoru a dolu, né do stran, jaké jé to téď? Ténto éxpérimént nam nabídla Jitka Ludvíčkova a spoléčné jsmé
si ho vé Skolé papaní žažili a shodli jsmé sé na tom,
žé nam ténto žpusob žvykaní príjémny néní. Zvykaní
trvalo dlouho a hlavné, požiték ž pojídaní dobré
krupky sé nam dočista vytratil.
Béhém séminaré jsmé mluvili i o dalších faktorech
ovlivňujících příjem potravy. Jédna sé napr. o čélkovou motoriku dítété, prožívaní aktualní télésné
népohody jako jé némoč, réflux, žačpa nébo tréba
rust žubu, prostrédí, vé ktérém sé jí. Vliv mužé mít
také čhovaní a naučéné postupy, ať už na strané dítété, nébo i na strané rodičé.
Moč sé mi líbil obraz ledovce, ktéry nam Jitka popsala.
Prédstavté si lédovéč. Díté néjí nébo jí spatné, vžtéka sé, odmíta určité potraviny. To jé to, čo my vidímé
nad morém, to jé spička lédovčé. Abyčhom vsak prisli na to, jaky duvod toto čhovaní ma, jak vypada jého príčina, a abyčhom mohli poté s príčinou pračovat, musímé sé ponorit do dukladného prožkoumavaní a objévovaní novyčh žakoutí lédovčé, ktéré jsou
nam žatím skryty pod morskou hladinou. Jé prima,
žé mamé možnost si k tomuto pročésu prižvat Jitku
Ludvíčkovou, ktéra už podobné lédovčé žna, tusí, na
jaké časti lédovčé sé soustrédit, kam plavat téď‚
a kam až potom a ta néžnama žakoutí nam žkratka
pomužé objévovat.
Zuzana Havelková, poradkyně rané péče
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ROZHOVOR O INTEGRACI S PETROU MAYEROVOU
Z MŠ KARDINÁLA BERANA PLZEŇ
Nástup dítěte do mateřské školy je pro každé dítě zásadním životním mezníkem, během kterého potřebuje
velkou podporu od rodičů i od personálu školky. A jedná-li se navíc o dítě se speciálními potřebami, musí
být podpory a pochopení mnohem a mnohem více.
Zdaleka ne všechny školky jsou připravené přijmout
dítě s postižením, o to větší radost v rané péči máme,
když vidíme, že to jde. V Plzeňském kraji moc rádi
spolupracujeme s Mateřskou školou kardinála Berana Plzeň, ve které se integrace daří dlouhodobě.
Proto nás napadlo položit pár otázek týkajících se integrace paní ředitelce Petře Mayerové.
Co bylo hlavním impulsem otevřít se dětem se
speciálními potřebami?
Již od studií na strédní pédagogičké skolé, kdy jsém

sé pripravovala na splnéní snu o prači s prédskolními détmi, jsém vnímala vžtah k détém s postižéním.
Dalé v prubéhu pračovního života jsém néméla možnost sé vydat tímto smérém. Až po narožéní trétí
dčéry, kdy jsém uspésné vystudovala vysokou skolu
sé statní žkouskou žé spéčialní pédagogiky, jsém dostala príléžitost pračovat vé spéčialní trídé matérské
skoly. Uvédomila jsém si, žé mé péčé a podpora détí
sé spéčialními potrébami naplnujé, žé jé užasné vidét každy jéjičh sébéménsí posun, a žjistila jsém, žé
né každy jé tímto smérém naladén. Vždélavaní téčhto détí stalé néní v plném rožsahu žajisténo, tak proč
byčhom sé na ném némohli podílét my? V tomto žaméru mé ukotvila víra v Boha, laska k bližnímu, touha po službé potrébnym a dalsí hodnoty, ktéré sé
v dnésní spoléčnosti „moč nénosí“.
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Kolik dětí se speciálními potřebami v současné
době ve školce máte, jakou podporu hlavně potřebují?
V nasí matérinčé poskytujémé vždélavaní a péči péti
détém sé spéčialními vždélavačími potrébami (SVP),
tédy v každé ž nasičh tríd jé umísténo jédno díté sé
SVP, v jédné trídé jsou takové déti dvé sé sdílénym
asisténtém pédagoga. Vyžnamnou součast nasí pračé vidím již v žakladní podporé čélé rodiny, ktéra
potrébujé védét, žé jéjičh dítéti jsmé sčhopni poskytnout kvalitní a béžpéčné prostrédí. Za duléžité považuji, aby maminka, na níž léží néjvétsí vaha péčé
o díté, mohla využít čas pro naplnéní svyčh potréb
a načérpat vsé potrébné pro dalsí péči o své milované díté. Každé díté jé jiné, ma jiné potížé, a to sé snažímé počtivé žjistit vé spoluprači s rodinou a odborníky, ktérí mají dané díté v péči, snažímé sé o čo néjvétsí provažanost.
Určitě by bylo jednodušší děti se speciálními potřebami odmítat, proč to tedy děláte, co vám integrace přináší?

Jé pravdou, žé intégračé jé často „komplikačí“ béžného čhodu skoly, čož jsém sama žakusila v príbéhu
nasí imobilní holčičky s détskou možkovou obrnou
pri réséní béžbariérovosti na nasí poboččé vé čtvrti

Kosutka. Nékdy jé složité pérsonalní žajisténí v roli
asisténta pédagoga apod., alé présto intégrači détí sé
SVP považuji ža naprosto prirožénou a duléžitou.
Vždy jé tréba žhodnotit jédnotlivy prípad, možnosti
žajisténí podmínék a prínos pro dané díté, alé i koléktiv trídy, ktéry némužé byt diskriminovan, alé
žčéla jisté též obohačovan.
Existuje nějaký jednoduchý návod na úspěšnou
integraci?
Jako dobry žaklad pro uspésnou intégrači vidím samožréjmé vždélaní a očhotu učit sé novym véčém.
Dalé v otévréném a pokorném srdči, učté a počtivosti vé vnímaní dítété sé SVP jako každé jiné díté, touhu po jého podporé a sdíléní radosti ž každého sébéménsího pokroku. Za podstatné též považuji žažémí
v koléktivu pédagogičkyčh i ostatníčh pračovnič,
ktéré sdíléjí stéjnou viži a filožofii, a v tom mam obrovské stéstí.
Ptala se Pavla Foster Skalová, poradkyně rané péče
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žpét na obsah

DO ŠKOLKY KE ŠKOLCE
Mateřskou školku Dolní Měcholupy najdete, i když
jste tam, stejně jako já, nikdy dříve nebyli…. Kousek od
zastávky autobusu (zastávka Dolnoměcholupská) je
ulice Ke Školce a na jejím konci samotná školka.

Ívanék do skolky čhodí už druhym rokém, žatím jén
na dopolédné. Spaní vé skolčé jé vyžva až na prístí
rok, i proto sé na ni budé Ívanék s rodiči pripravovat
už v lété…

Budova néžapré, žé Méčholupy byly jésté nédavno
vésničí, prížémní domék s vélkou žahradou a stojaném na kola ža brankou vas rovnou laka dovnitr. Vé
vékové homogénníčh trídačh jé prihlaséno kolém 24
détí.

Skolka prijíma použé spadové déti, Ívanék sé tak do
ní dostal už vé tréčh létéčh. Kapačity pomalu préstavají stačit, alé žrižovatél hléda prostory pro dalsí
rožsíréní.

Íntégračé sé skolka nébojí, paní réditélka, paní učitélky i paní asisténtky pro každé díté hlédají optimalní prístup. Pomoči, alé népomahat, hlédat réséní,
nikoli žduražnovat prékažky a potížé.

Veronika Strenková, poradkyně rané péče

Chodit Ké Skolčé jé prosté prima!
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žpét na obsah

ŠKOLIČKA CTA
Davídek navštěvuje soukromou MŠ i Školičku –
skupinovou terapii v Centru terapie autismu.
Proč jste se rozhodli pro kombinaci?

Po sedmi měsících můžete posoudit přínos docházky do Školičky. V čem pozorujete, že Davídkovi nejvíce pomohla?

Davídék dočhaží do Skoličky v CTA jédnou ža tydén
na dvé hodiny. Rožhodli jsmé sé využít tuto nabídku
žéjména proto, žé Davídék sé tam učí a trénujé dovédnosti, ktéré využijé pravé pri každodénním kontaktu s vrstévníky v béžné (byť soukromé) skolčé. Jé
pro nas vélmi duléžité, aby sé učil fungovat v koléktivu détí, aby rožvíjél komunikační dovédnosti, učil
sé oslovit jiné déti, domluvit sé s nimi na hré a vžajémném pujčéní hračék. Déti pračují také na sébéobslužé. Térapéuti vé skoliččé rovnéž délají logopédička čvičéní a načvičují porožuméní. Hrají žakladní
détské hry, čtou si pohadky, o ktéryčh si potom povídají. Spoléčné také svačí, slaví narožéniny jédnotlivyčh détí, Vanočé nébo tréba Mikulasé.

Davídkovi néjvíč pomaha žačlénit sé do koléktivu
vrstévníku. Byl i prédtím sčhopén vé skolčé fungovat béž vélkyčh problému. Néumí to alé s ostatními
détmi. Jé vidét, žé Skolička ho v tomto sméru posouva, víčé napodobujé ostatní déti, snaží sé
žapojovat do jédnodučhyčh hér, počkat, až na néj
prijdé rada a žarovén odpovédét i v situači, kdy néma „svuj klid“. Hlavné alé on sam stojí o žapojéní sé
do činností s ostatními détmi.
Komu byste Školičku doporučila?
Skoličku byčh doporučila vsém détém s autismém,
ktéré mají problémy navažovat ždravé vžtahy s vrstévníky, hrat si s jinymi détmi nébo sé roždélit napr.
o hračky. Skolička jé vhodna žéjména pro déti, ktéré dočhažéjí do matérské skoly, mam ža to, žé takto
jé také končipovana.
Maminky Jany se ptala Veronika Strenková,
poradkyně rané péče
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žpét na obsah

MATÝSEK JE VE ŠKOLCE
Ráda bych se s vámi podělila o zkušenost, jak náš nejmladší syn Matýsek začal navštěvovat mateřskou školu. S manželem vychováváme celkem čtyři děti: tři
dcery a nejmladšího syna Matýska, který se narodil
v roce 2018 s Downovým syndromem.
V únoru 2021 jsme byli s Matýskem na vstupním pohovoru v SPC Štíbrova v Praze. V té době Matýsek ještě vůbec nemluvil (pouze znakoval základní sadu znaků podle Baby Signs) a byl plně na plenách. Vůbec nás
nenapadlo, že by od září mohl navštěvovat nějakou
MŠ. Žila jsem v domnění, že děti na plenách do MŠ neberou, a v duchu počítala s tím, že bude Matýsek ještě
minimálně rok doma. Speciální pedagožka SPC Štíbrova se mě během rozhovoru zeptala, do které MŠ
bude Matýsek od září 2021 nastupovat, a mně tím totálně vyrazila dech. Podala mi základní informace
ohledně možností podpory (asistent apod.) a doporučila několik školek u nás na Praze 4.
Najédnou sé préd nami otévrély uplné nové možnosti. Začala jsém žkoumat MS v okolí. Vséčhny dčéry prosly prédskolním vždélavaním v dučhu Montéssori pédagogiky a nam bylo jasné, žé Matysék budé ž Montéssori prístupu profitovat jésté víčé. Spéčialní MS jsém proto žatím néčhala stranou a snažila
sé kontaktovat néjdrívé doporučéné Montéssori MS.
Jédnou ž doporučényčh MS byla Montessori mateřská škola Vyšehrádek v Pražé - Písniči. Puvodné
jsém sé snažila žjistit použé informačé, jak sé staví k
intégrači détí sé spéčialními potrébami, jéstli už néjaké takové déťatko vé skolčé mají a podobné. Muj
uvodní hovor s jédnatélkou, paní Starkovou, vsak
trval prés 40 minut! Byl ž néj čítit opravdovy žajém
počhopit Matyskovy potréby a žjistit, jéstli a jak by
jé slo sladit sé provožém skolky. Néžažnél ani jédiny
duvod, proč by to néslo. Zato žažnéla spousta dobryčh dotažu typu „jak u néj požnamé, žé ...“, „ukažété
nam jého žnaky“ a pod. Méla jsém ž hovoru moč
dobry
počit.
A každa nasé dalsí navstéva vé skolčé ténto muj počit jénom umočnovala.

vélmi vyhovujé. Vé skolčé ma prístup k žajímavym
Montéssori pomučkam, ktéré rožvíjí jého hrubou
i jémnou motoriku, smysl pro rovnovahu a praktičké
dovédnosti. Rad intéragujé s ostatními détmi a o víkéndu nam vsé žnakujé nébo ukažujé vé svém déníku. Paní asisténtka nam každy véčér poslé fotky
ž daného dné a napísé vé žkratčé, čo spolu s détmi
vé skolčé délali. Doma ž foték tvorímé obražkovy
žažitkovy déník. Matysék si ho moč rad prohlíží
a koméntujé. Déník nam hodné pomaha i v dobé némočí, kdy némužé do skolky. V téčhto situačíčh si ho
prohlíží i nékolikrat dénné.
Vé skolčé panujé vélmi pratélska atmosféra. Matysék sé v ní čítí béžpéčné a do skolky odčhaží každy
dén s vélkym nadséním. Vséčhny déti ho žnají a moč
héžky s ním intéragují. Pobyt vé skolčé mu vélmi
prospíva, každym dném déla nové pokroky. Jsmé
moč radi, žé jsmé Vyséhradék nasli. Vélmi si čénímé
vstríčného prístupu čélého tymu Vyséhradku, jéjičh
vélkého nasažéní a skutéčného žajmu o déti. Zvolit
pro Matyska MS Vyséhradék byl v jého životé jédnožnačné vélky krok tím spravnym smérém.
Adela Gottwaldová

Matysék do skolky nastoupil po vžajémné dohodé
v ríjnu 2021 s podporou paní asisténtky. Do skolky
od žačatku čhodí pétkrat tydné. Néjprvé čhodil použé na par hodin, poté na čélé dopolédné. Od lédna
2022 vé skolčé žustava i na odpolédní spaní a vyžvédavamé ho vé tri hodiny odpolédné. Ténto réžim mu
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Abychom doplnili pohled i z druhé strany, pár otázek jsme poslali ještě přímo do MŠ Vyšehrádek:
Jak jste se na Matýskův příchod do školky připravovali před začátkem školního roku? Co bylo
všechno třeba zařídit? Kdo vám s tím pomáhal
a jak?
Určité nejnáročnější bylo sehnat asistenta pedagoga pro Matěje, aby to byla osobnost s čitlivym,
réspéktujíčím a žarovén duslédnym prístupém
k détém, ktéra soužní s filožofií skolky a ladí s čélym
tymém. Což sé nam povédlo a žískali jsmé tak duléžitého čléna tymu, Kamilu Blahovou, ktéra méla néjén žkusénosti s détmi, alé také žna prači
s Montéssori pomučkami, ktéré vé skolčé používamé. Prédévsím v žačatku bylo duléžité sé sladit,
a tak jsmé sé domluvili, žé by Matéj nastoupil až
v ríjnu. Tak jsmé žískali čas na žaučéní a žoriéntovaní samotné asisténtky. To, žé paní asisténtka žnala
prostrédí a žarovén i ostatní déti, ktéré do skolky
dočhažéjí, vélmi pomohlo v naslédné adaptači Matéjé.

žpét na obsah
Bylo potréba už „jén“: podpůrné opatření – žrížéní
požičé asisténta pédagoga a podaní žadosti o využití
asisténta pédagoga k dítéti sé spéčialními potrébami, včétné doložéní odborného doporučéní ké vždélavaní vystavéného spéčialné pédagogičkym čéntrém (konkrétné SPC Stíbrova).
Doporučéní SPC obsahujé podklady pro prači
s Matéjém. Jak ho podporit, métody vyuky, upravu
obsahu vždélavaní, formu komunikačé, kritéria hodnočéní. SPC slédujé a jédnou ročné vyhodnočujé naplnovaní tohoto dokuméntu.
Co vedlo k rozhodnutí o přijetí Matýska do školky Vyšehrádek?
Doporučéní na nasi MS Montéssori Vyséhradék dala
rodičum Matéjé paní PaédDr. Blanka Bartosova
ž SPC Stíbrova. Paní Bartosova doporučila néjspís
Montéssori skolku žamérné, protožé i ostatní sourožénči Matéjé navstévovali MS typu Montéssori. Jédnoho dné nam maminka žavolala a jako každy rodič
poptavala místo v nasí skolčé. Z nasí strany byly
v počatku obavy, protožé jsmé žatím néméli žkusénost pračé s dítétém s Downovym syndromém. Alé
již pri prvním rožhovoru vsé tak néjak ladilo a bylo
nam myslím oboustranné jasné, žé „to čhčémé žkusit“! Naslédovalo milé sétkaní s maminkou a Matyském u nas vé skolčé. Zjistili jsmé, žé prístup rodiču soužní s tím nasím. Podpora žé strany rodiču, ktérí byli žé skolky nadséní, byla obrovska! Spoluprači
a sladéní s rodiči vnímamé jako vélmi žasadní. Duléžité byly také informačé a osobní sčhužka s paní
Bartosovou. Vypravéla nam o Matyskovi a o tom, jak
sé s détmi s Downovym syndromém pračujé, a tak
jsmé čítili podporu a odhodlaní žé vséčh stran.

Jaké byly vaše původní představy?
Vyčhažéli jsmé ž toho, čo jsmé sé o Matéjovi dožvédéli od paní Bartosové a jého rodiču. Probéhla i spoléčna sčhužka vé skolčé, aby Matéj požnal prostrédí,
pédagoga a asisténta pédagoga. Abyčhom vidéli, jak
sé vé skolčé čítí, jak réagujé. Casto déti samy ukažou,
žda jé to pro né to pravé. Prédstavy byvají často žavadéjíčí, a proto sé snažímé díté posužovat až dlé
jého čhovaní, když ho potkamé osobné, ovlivnují to
dalsí faktory jako jé adaptačé, kdy sé déti čhovají jinak ž duvodu nérvožity apod.
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Měli jste zpočátku i nějaké obavy?
Jak budémé komunikovat? Jaka budé Matéj osobnost? Jak nastavit aktivity, aby sé rožvíjél, alé žarovén to nébylo prílis naročné? Jak učhopit požiči asisténta pédagoga?

žpét na obsah
statnosti. Pédagogika a filosofié Marié Montéssori
ma vséčhny možnosti, jak pomoči détém s odlisnostmi. Každodénní načvik sobéstačnosti a sébéobsluhy
védé ké žvyséní kvality jéjičh života a intégračé do
spoléčnosti.

Co vám pomohlo vaše obavy zmírnit?
Důležitá byla komunikace s rodiči, ktérí nam poskytli podrobny popis Matéjovyčh žvyku a žnaku,
pomočí ničhž komunikujé. Naprosto dokonalé nam
rodičé sépsali Matéjovy vlastnosti, čo jé pro néj duléžité, čo mu pomužé v prípadé smutku, čo ma rad,
čo mu pomužé pri komunikači. Také probéhla
sčhužka s rodiči a s nasí užasnou asisténtkou Kamilou, ktéra védla žpočatku Matéjé opravdu po malyčh,
alé jistyčh kručkačh, a to nam žpétné prijdé žasadní!
Matéj tak dostal čas sé adaptovat, žoriéntovat sé
v prostrédí a pravidléčh nasí skolky. V nasí skupinčé
jé préči jén pripravéné prostrédí pro déti vé vékovém rožméží 3-6 lét. Rožhodné důležitá a podporující byla pomoc PaedDr. Blanky Bartošové z SPC
Štíbrova, na ktérou jsmé sé mohli kdykoliv obratit
s dotažém.
Jak se situace vyvíjela po nástupu do školky?
Matějova adaptace v MŠ byla postupná, nastoupil
v ríjnu do vékové smíséné skupiny na dopolédní dočhažku. Začlénéní méži ostatní déti žvladl vélmi dobré, méži détmi jé vélmi oblíbény myslím uplné od
prvního dné. V nasí skolčé čélkové panujé vélmi pratélska atmosféra, déti méži sébou mají dobré vžtahy
a vžajémné jsou žvyklé si pomahat. Vsé bylo podporéné dobrou prípravou asisténtky pédagoga, alé
i ostatníčh pédagogu, ktérí sé na Matéjé tésili. Célkové ladéní téamu, kdy sé na Matéjé opravdu vsičhni
tésili a žadaptovana trída, kam Matéj vstoupil, byla
také jisté vélka pomoč.
Po tréčh mésíčíčh sé dočhažka rožsírila i na odpočívaní a odpolédní svačinu.
Pri komunikači nam pomaha métoda Znak do réči. Jé
to intuitivní nastroj, ktéry napodobují i ostatní déti a
navažují tak s Matéjém kontakt. Nyní Matéj lépé slysí, takžé jé žasé pro žménu duléžité hodné mluvit,
aby dobré slysél.
Nasím čílém jé, aby sé Matéj umél o sébé maximalné
samostatné postarat. Podporujémé ho v jého samo-

V pripravéném prostrédí MS déti pročhaží čéstou od
„učhopéní k počhopéní“ dočhaží k žapojéní obou
možkovyčh hémisfér, rožvoji jémné a hrubé motoriky a končéntračé požornosti.
Aktivity praktičkého života podporují péči o sébé
(pračé s vodou, présypaní, žapínačí ramy), péčé
o okolí a žvíratka (žalévaní kvétin, uklid, krméní
a mytí žélvy).
V ramči jasnyčh pravidél mohou déti volit tu činnost,
ktéra jé žrovna žajíma (sénžitivní období). Zajisťujémé pravidélny rytmus a rad, ktéry réspéktujé potréby détí.

Ké vsém détém pristupujémé jako k jédinéčné osobnosti. Podporujémé rovnočénné postavéní vséčh détí. Vé vžtažíčh méži sébou a détmi péstujémé vžajémnou duvéru, ohléduplnost a ždvorilost.
Nyní chodí Matěj do školky sedmý měsíc…
Z nasí strany i žé strany rodiny jé vidét véliky pokrok. Méli jsmé možnost nahlédu paní Bartosové
v nasí skolčé, čož bylo pro nas duléžité jako dalsí posun! Dostali jsmé nékolik doporučéní a tésímé sé, žé
jé téď postupné žavédémé. Vlastné jé to 14 dnu a již
ménímé to, čo paní Bartosova doporučila, a opravdu
to fungujé!
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Jak Matěje vnímají ostatní děti?
Matéj jé émpatičky a pratélsky. Ínklinujé k mladsím
détém. Déti vnímají Matéjé požitivné. Mají ho rady,
často mu pomahají. Jého prítomnost nas vséčhny
obohačujé. V ramči pédagogu pračujé rad
s kymkoliv. Když jé unavény, hléda jistotu a odpočinék u Kamily, ktéra jé mu od žačatku podporou
a vélikou oporou.
Duléžity jé i požitivní a pratélsky postoj rodiny.
Zdrava naklonost a laskavost v rodiné vypovída
o Matéjové radostném prístupu k životu.
Spolupračé s rodinou jé vyborna, pravidélné komunikujémé a informujémé maminku o dénníčh aktivitačh včétné fotodokuméntačé.
Jak je to nyní?
Matěj je důležitou součástí třídy. Déti sé žajímají,
žda Matéj do skolky prijdé, a vítají jéj méži dvérmi.
Rady s ním pračují nébo mu jsou napomočné. Svojí
požitivní énérgií vélmi obohatil čély koléktiv, déti
jsou k sobé víčé vsímavé a réspéktují, pokud napríklad i néktéré ž ostatníčh nové príčhožíčh détí déla
néčo jinak. Déti čhapou, žé Matéj déla néktéré véči
jinak napr. vé čvičébné, kam čhodímé každou strédu.
Jé pro néj naročné vydržét posloučhat instrukčé pravidél béžpéčnosti či hér, odbíha a déti to čhapou a
nédočhaží k tomu, žé by i ony odbíhaly či porusovaly
domluvéna pravidla. Jé určité víčé situačí, kdy Matéj
potrébujé čitlivé védéní v prubéhu dné, a déti to plné réspéktují a čhapou.
Matéj pračujé sé vsémi pédagogy, vséčhny nas vélmi
požitivné prijíma. S Matéjém jé vždy dobré, jé to
opravdu díté, ktéré vas dokažé „požitivné nabít“!
Rodina si vede obrazový deník a využívá i fotky
ze školky, to je báječné. Čím to je, že to není problém?
Z praxé vímé, žé fotografié pomahají détém napr. pri
adaptačíčh nébo pri dlouhodobé némoči, jsou stalé
sé skolkou, kamarady a pédagogy v kontaktu prostrédničtvím fotografií. Fotografié žasílam vsém rodičum každy mésíč. Zpračovaní fotografií do déníku
jé na rodičíčh a rodičé Matéjé tím vélmi podporili
vžtah Matéjé ké skolčé, a jé to opravdu skvélé!

žpét na obsah
Vím od rodičů, že u vás ve školce znakuje i paní
uklízečka, jak je to možné?
Usmévna otažka… Nas tym žahrnujé vséčhny žaméstnančé. Zminujété „paní uklížéčku“, alé jdé vlastné o požiči asisténtky provožu, ktéré mají
v kompéténči vydéj jídla či uklid prostoru. Tyto asisténtky jsou pro nas duléžitou součastí tymu, jsou
vždy i na poradačh (kdé sé tréba i žnakovaní vénujé
požornost, protožé jdé o Matéjé a žaléžitosti skolky),
a mají tak préhléd o vsém, čo sé déjé vé skolčé. Pro
nas jé duléžity každy člén tymu, navžajém sé nabíjímé, inspirujémé a podporujémé, odraží sé to i pri
prači s détmi. Vséčhny déti nasé asisténtky provožu
dobré žnají a vnímají, žé jsou duléžitou součastí
skolky a žé jéjičh pračé jé duléžita pro to, aby nam
bylo vé skolčé dobré. Déti sé často žapojují a pomahají asisténtkam provožu pri uklidu. Aktivita vyčhaží
ž lidí a u nas jsou lidé, ktérí svou prači čhtéjí délat,
né proto, žé musí, alé proto, žé ji délat čhtéjí.
Je nebo bylo to jiné, než jste čekali?
Méli jsmé smíséné počity, žda jsmé sé rožhodli
spravné. Zaražéní dítété s Downovym syndromém
do nasí skolky bylo pro nas vélkou vyžvou, prédévsím proto, žé jsmé s témito détmi dosud néméli
žadné žkusénosti. Méli jsmé obavy, žda budémé pro
Matéjé vhodnymi pruvodči a oporou v jého skolkovém véku. Alé méli jsmé podporu rodiny a PaédDr.
Blanky Bartosové ž SPC a svého rožhodnutí nélitujémé, bylo spravné. Névímé, čo sé budé dít dal, alé věříme, že s podporou a otevřenou komunikací bude vše i nadále probíhat ke spokojenosti všech.
Vérímé, žé sé od Matéjé jésté mnohé naučímé a jsmé
ža tuto príléžitost vdéční!

Na odpovědích se podílely:
Veronika Stárková – jednatelka a metodička MŠ,
Jana Běhounková – ředitelka MŠ,
Kamila Bláhová – asistentka pedagoga
Ptala se Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
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DANIELA A MONIKA
V průběhu března k nám na praxi zavítaly dvě studentky – Daniela a Monika. Pokud jste zvědaví, pojďte si přečíst, jak se jim u nás líbilo a co si z praxe odnášejí.
V čem se shodovala a v čem lišila tvá představa
o rané péči před a po praxi u nás? Co tě při praxi
v rané péči nejvíc překvapilo?

Daniéla: „Duvérny a uprímny vžtah poradkyné
s rodinami, číléna podpora, vélka očhota a snaha
ž obou stran podílét sé na réséní.“
Monika: „Néjspís vélika hromada pomučék, ktéra mé
nadčhla, skvéla parta a rožhodné i tvaré dvou milyčh
holčičék, sé ktérymi jsém potkala béhém konžultačí.“

Daniéla: „Néjvíčé mné pri praxi prékvapilo, v kolika
ružnyčh tématéčh, kolikrat i napríč ružnymi obory,
sé musí poradkyné oriéntovat, aby dokažaly s rodiči
naplnit jéjičh potréby a pomoči jim s obtížémi, ktéré
prékonavají. Préd praxí jsém očékavala térénní službu poskytovanou rodinam détí s postižéním, čož tak
i bylo. Udivilo mé, jak malo času vlastné poradkyné
na jédnotlivé kliénty mají. Némyslím to vé vžtahu k
naplni pračé poradkyné, alé tak, žé pro mné bylo
vélmi prékvapivé, jak vélky jé o službu žajém a jaky
prétlak rana péčé počiťujé.“

Jaká zkušenost z praxe byla pro tebe nejpřínosnější?

Monika: „Réalita sé rožhodné néshodovala s mojí
prédstavou. V myčh prédstavačh byla poradkyné
človékém, ktéry pričhaží do rodiny a roždava rady.
Moméntalné vsak poradkyni vidím spísé jako takového pruvodčé néléhkou situačí, ktérou by rodina
méla pročhažét sama. Nabíží možnosti, alé néžahlčujé, jé takovym rožčéstníkém, když névíté kudy kam.“

Monika: „Rožhodné možnost učastnit sé konžultačí,
kdé si človék doopravdy dotvorí obražék o tom, čo
obnasí pračé poradkyné.“

Daniéla: „Asi néjprínosnéjsí pro mé byla možnost
nahlédnout s poradkynémi prímo do déní jéjičh pračé, od príprav, prés navstévu v rodiné, až po žavéréčné žhodnočéní, jak to probíhalo. Také mi vélmi
pomohlo, žéjména pro mé moméntalní studium, moči si popovídat o tom, jak a v jakyčh podmínkačh rana péčé fungujé, jak to žapada do čélkového systému
poskytovanyčh služéb, ktéré tyto rodiny mají narok
žískavat.“

Studentky „vyzpovídala“ Kristýna Bezděková,
poradkyně rané péče

Co se ti teď vybaví, když se řekne raná péče?
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POMŮCKY OD STUDENTŮ PRO RANOU PÉČI PODRUHÉ
Další vlastnoručně zhotovené didaktické pomůcky
mohou zamířit k dětem do rodin. Naši studenti oboru
sociální práce a sociální pedagogika převzali pomyslný „štafetový kolík“ od svých spolužáků z vyššího ročníku, kteří se minulý školní rok poprvé zapojili do spolupráce s Ranou péčí Diakonie.
Béhém vyuky pod jéjičh rukama vžnikaly žajímavé
pomučky podporujíčí rožvoj détí v ružnyčh oblastéčh. Hnačím motorém jim byl smysluplny číl – podporit vyvoj détí s postižéním nébo détí, ktérym byla
žjisténa rižika v jéjičh vyvoji. Motivačí jim byla i príléžitost využít své dosavadní odborné védomosti,
dovédnosti a žkusénosti žískané béhém studia.
„Výrobu pomůcek pro Ranou péči Diakonie jsme si
velice užily. Bavilo nás vymýšlet různé prvky, výrobky
a aktivity, díky kterým si děti procvičují jemnou motoriku, kreativitu a smyslové vnímání. Velice oceňujeme,
co Raná péče Diakonie pro rodiny dělá, a proto jsme

rády, že jsme se tímto způsobem mohly na malý okamžik stát její součástí,“ shrnuly studéntky Markéta L.
a Barča V.
Radost ž dobré odvédéné pračé byla umočnéna
i osobní navstévou žižkovské pobočky v Pražé, béhém ktéré sé studéntum vénovala poradkyné Véronika Strénkova. Rožsírila jim povédomí o službé rané péčé a ukažala jim didaktičké pomučky, ktéré
v rodinačh již uspésné „kolují“. Díky nim jsmé žískali inspirači pro dalsí skolní rok, vé ktérém sé opét
čhystamé prispét svymi vyrobky do žminované sbírky.
Dékujémé ža vžajémnou spoluprači, ktéra nam
umožnujé uspésné propojovat téorii a praxi.
Kateřina Burianová, učitelka Vyšší odborné školy
pedagogické a sociální, Střední odborné školy
pedagogické a Gymnázia
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KOLOBĚŽKA A STUPÍNEK
Néjakou dobu jsmé spolu s rodinou prémysléli, jak
umožnit Métodéjovi aktivnéjsí présuny. Néčhtéli
jsmé také byt pri délsíčh pročhažkačh žčéla žavislí
na kočarku, hlédali jsmé réséní, ktéré by nam prinéslo žménu a pritom i možnost tročhu si odpočinout a povožit sé. Néjprvé jsmé v blížkém okolí domova žkouséli tríkolku Lopéd, alé ta néní pro Métodéjé jésté dobré ovladatélna a už vubéč néní skladna. A pak rodina objévila v Déčathlonu kolobéžku
pro dospélé a k ní stupínék, na ktérém mužé stat
i vétsí díté, v tomto prípadé již séstilété:
https://www.déčathlon.čž/p/détské-stupatko-nakolobéžku/_/R-p-15239

Vsičhni si vypravy s kolobéžkou nyní moč počhvalují, mohou takto spoléčné s ostatními détmi na pročhažku béž dalsího kočaru.
Dékujémé ža tip rodiné Vankovyčh.
Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
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KOUZELNÉ SAMOLEPKY OD ALBI
Na druhé konzultaci Kubík ukazoval poradkyni svoji
Albi tužku a knížku s písničkami. Naše poradkyně
nám v ten moment řekla o Kouzelných samolepkách
od firmy Albi (pozn.: psali jsme o možnosti jejich využití ve Zpravodaji 4/2021), které jsme následně hned
pořídili a světe div se – Kubíka to hned zaujalo a začal
na ně hned krásně reagovat a naše komunikace se zase o kousek zlepšila!
Kubíkovi jsou tri roky a spoléčné sé potykamé
s vyvojovou dysfažii. Kubík ma hlavné problém
s porožuméním a komunikačí. A pravé v komunikači
nam véličé pomaha žminovana Albi tužka. Kubík vélmi dobré pračujé s knížkami a hlavné sé samolépkami, ktéré jsém mu sama namluvila a polépila jimi
hračky a pro nas duléžita místa po domé. Kubík rad
bastí, takžé lédničé určité patrí méži duléžita místa
v domé. Kubík na samolépku na lédniči priloží tužku
a ta mu poví, žé jé to lédničé a davamé do ní jídlo.
Dokončé mu i vyjménujé jídlo, ktéré ma rad a ktéré
tam často najdé. Dalé jsém mu takto polépila i klasičké drévéné vkladačky s prasatkém Péppou, ktérou
ma moč rad. U každé postavičky jsém mu namluvila,
jak sé jménujé. Podobné ma i vyrobéné album
s fotkami, kdé jé čéla jého rodina, alé i tréba nas
dum, dum babičky, nasé auto, místa, kam čhodímé,
a žvírata.
Každy obražék mu tužka vlastné odvypraví od popisu, koho vidí a čo s ním rad déla. Také jsém mu do
alba pridala i jého oblíbéné détské intérpréty, u ktéryčh jsém mu na tužku nahrala jéjičh písničky. Takžé
priloží tužku k fotčé a hnéd mu hrajé jého oblíbénou
písničku.
Tyhlé vséčhny vjémy, kdy si dokažé spojit žvuk
s obražkém, jsou pro néj nésmírné duléžité, pomaha
mu to v komunikači, kdy nam tužkou ukažé, čo by
čhtél. Ténto systém mohu určité doporučit vsém, néní to nijak naročné. Vasé déti to moč očéní a hlavné
jé to posuné žasé o kousék dalé.
Maminka Markéta Housková
a poradkyně Kateřina Cingl
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VÁLEC NA CVIČENÍ PODLE BOBATH KONCEPTU
Na žhotovéní mé privédl fyžiotérapéut ž lažní. Mojé
sétriva a podnikava dusé nélénila, v Hornbačhu jsém
žakoupila vélkou stavébní trubku pro kanaližačé,
jésté tam jsém hnéd ža pokladnou urížla rožsírény
konéč, aby byl valéč po čélé délčé stéjné siroky, doma jsém ho pak už jén obmotala karimatkami, dukladné slépila a bylo hotovo. Mohli jsmé sé syném
vésélé čvičit u nas doma.
Jésté mam tip, žé sé da dovnitr vložit ménsí stavébní
trubka a méžiprostor vyplnit stavébní pénou, valéč
by tak pak mél mít vétsí nosnost, alé k tomu už jsém
sé nédostala, nam to sé syném stačilo takto, a to néjsém sama žadné péríčko.

Mam radost, žé valéč budé dal hrdé sloužit dalsím
rodinam a nékoho tréba i inspirujé k vyrobé stéjného. Vždyť roždíl porižovačí čény kupovaného hotového valčé a takto vlastnoručné vyrobéného ža to
opravdu stojí.
Ať dobré slouží a hlavné pomaha.
Renata a Matěj
Pozn. tento výrobek nám Renata a Matěj věnovali do
naší Pomůckovny a je vám k dipozici. Moc děkujeme.

Dalsím tipém jé, žé sé valéč da posít tréba kožénkou
či jinym pratélnym potahém, pro lépsí vžhléd (pozn.
— to vzápětí realizovala jedna z poradkyň rané péče).
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SPOLUSVĚT
Jsme čtyři mámy dětí se zdravotním znevýhodněním
(a samozřejmě nejen to). Naše životní cesty
(zkušenosti s péčí a výchovou našich ratolestí a touha
umožnit jim i sobě žít spokojený a naplněný život ve
zdraví, lásce, radosti, sounáležitosti, co největší možné
samostatnosti a možnosti uplatnění svých jedinečných
darů) se setkaly a na konci roku 2020 vznikl spolek
SpoluSvět.

Naší vizí je nabídnout prostor, podporu a propojení pro pečující rodiče dětí se zdravotním znevýhodněním na Berounsku. Nabížímé Tvorivé
a rélaxační sétkaní pro péčujíčí a jéjičh pratélé. Tato
sétkaní néjprvé vžhlédém k épidémičké situači probíhala v on-liné prostrédí. Nyní sé již sčhažímé naživo u salku téplého čajé či kavy. Odpočívamé od každodénníčh starostí a povinností, vyménujémé si žkusénosti, spoléčné sé žasméjémé, podporímé a jésté
néčo pékného vyrobímé. Snažímé sé tak prédéjít
psyčhičkému vyhoréní, ktéré mužé néprétržita péčé
žpusobit.

tí, alé i na ružné žpračovaní préčtényčh príbéhu ža
použití prvku artétérapié (ilustračé, tvorba kulis,
louték, dramatičké žtvarnéní). Nédílnou součastí jé
i dobrovolna služba pro séniory – donaska knih do
domu.
Pro mladé dospélé s méntalním héndiképém, ktérí
již nénavstévují skolska žarížéní a némají prílis možností sé sétkavat sé svymi vrstévníky, pripravujémé
Klub mladých.
V našem prostoru probíhají také odborné přednášky a muzikoterapie pro pečující, ktéré jsou
réaližovany Céntrém pro komunitní prači. Jéjičh
grantovy projékt „Péčovat a žít doma jé v poradku“,
ž néjž sé finančovali léktori a odborníči, vsak bohužél létos v čérvnu končí.
Na první pololétí létosního roku sé nam podarilo žískat finanční podporu od nadačé Tipsport na térapéutičkou činnost. Díky tomu mohou rodičé využít
nabídku logopédié a érgotérapié, ktéré jsou častéčné
finančovany ž tohoto ždrojé.
Nasím čílém jé žačhovat a dalé rožsírit současnou
nabídku odborné péčé a poradénství, protožé učinnost téčhto služéb jé vyražné vyssí, pokud jé lokalní,
a déti ani rodičé néjsou vyčérpani naročnym čéstovaním. Proto hlédamé dalsí možnosti finančovaní
a uvítamé jakykoliv napad, inspirači a pomoč.

Pro děti nabízíme volnočasové aktivity a terapie.
Jédnou tydné jé pro né otévréna Hérnička s mužikotérapií. V tomto projéktu pračujémé s dobrovolníky
ž rad studéntu Strédní pédagogičké skoly v Bérouné,
ktérí si s détmi, jimž sé pravé névénujé mužikotérapéutka, hrají (rožvíjéjí jémnou motoriku prstu pomočí manipulačníčh činností s ružnymi druhy matérialu a nastroju, stavébnič a hér), načvičují sčhopnost soustrédéní, dokončovaní činností, dodržovaní
pravidél, sočialní intérakčé, uméní radovat sé žé hry,
prijímat poražku a prožít vyhru.

Jsté ž Bérounska a žaujala vas nasé činnost? Kaléndar probíhajíčíčh akčí a dalsí informačé a kontakty
najdété na www.spolusvét.čž.
Osobné sé potkavamé v bérounské klubovné na adrésé Plžénska 35. Najdété nas také na sočialníčh sítíčh – fačébook a instagram.
Lenka Hlaváčková, bývalá klientka rané péče

Dalsím projéktém tohoto roku jé Čtenářský klubík:
probíha v knihovné, tédy v prostrédí, kdé sé knihy
prirožéné načhažéjí. Índividualní prístup a pratélské
prostrédí védé malé čténaré/poslučhačé k prožitku
čténí jako žabavy a prirožéné současti života.
V klubíku sé žamérujémé néjén na rožvoj čténarskyčh dovédností, soustrédéného posléčhu, porožuméní téxtu, slovní žasoby a vyjadrovačíčh sčhopnos-
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NAPLNĚNI PLNOSTÍ
O plném prožívání přítomného okamžiku jste si mimo
jiné mohli přečíst v zimním Zpravodaji v roce 2021.
Rok 2022 nezačal příliš optimisticky – covid nechtěl
opustit své hostitele navzdory posilující dávce očkování. A na jaře se rozpoutalo nečekané – válka na Ukrajině, reálně nedaleko našich domovů, u našich skorosousedů i reálných sousedů v domě, městě, vesnici…
Strés tédy na nas utočí ž mnoha stran a my sé musímé vyporadat s jého nastrahami. Téčhniky mindfulnéss mohou byt dobrym vodítkém, vždyť mají korény vé staré jogínské tradiči…
A novodoba véda k tradiči pridava téorii, vyžkumy
(víté, žé 47% lidí sé nésoustrédí na to, čo pravé déla?), séminaré, térapié…
S transformačí nasého védomí vsak mužémé žačít
i my sami, tréba pravé téď téčhnikou védomého dyčhaní, napr. v mobilníčh aplikačíčh.

Pri védomém dyčhaní jé žakladém naučit sé vnímat
sébé sama, otévréné v daném okamžiku prijímat vsé,
čo pravé žažívamé, čítímé… Tédy časty opak nasí
každodénnosti, kdy byvamé žahlčéni ukoly, podnéty,
takžé na védomé propojéní sé sébou samym némamé ani pomysléní!
A pokud sé praxi vsímavosti dokažémé vénovat pravidélné, idéalné dénné (tréba jén tri minuty nébo sé
aléspon kdykoli béhém dné jén par vtérin žamérit na
svuj déčh), žasadné sé žlépsí nasé sčhopnost soustrédéní, tédy i nas vykon.
Pri načviku sé osvédčují dvé čésty – žaméréní sé na
pohyb bričha nébo na proudéní vždučhu na nosníčh
sližničíčh. Pro žačaték pomahají nahravky
s védéním, prípadé s hudébním podkrésém.
Zpusobu, métod, učitélu a mistru najdété spoustu.
Néjduléžitéjsí jé žačít a vytrvat. Hodné ždaru!
Veronika Strenková, poradkyně rané péče
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NÁŠ TÝM — VERONIKA STRENKOVÁ
Asi většinou znáte z konzultací u vás doma jen svou
poradkyni, z prvního setkání si možná vybavujete ještě její kolegyni, z telefonu nebo při předávání pomůcek v kanceláři na Barrandově potkáváte naši koordinátorku, z mailového nebo telefonního poradenství
k sociálně právní tématice naši specialistku na tento
obor.
Rozhodly jsme se, že se vám budeme postupně trochu
více představovat, abyste viděli, kdo za prací, která se
k vám dostává prostřednictvím naší služby, stojí.

i vnímaní vlastníčh potréb. Ohromny skok vidím
žéjména u tatínku. Jak sé ž ničh stavají skutéční partnéri pro své žény, tatové svyčh détí. Mladsím généračím to pripada uplné prirožéné, a to jé bajéčné!
A malé radosti žažívam každy dén – to by bylo na
kroniku!
Jsém životní optimista, tak obvyklé nésmutním moč
dlouho ani často. Alé určité jsém aktualné vé smési
négativníčh počitu vžhlédém k situači na Ukrajiné...
Ty asi prébíjéjí vséčhny malé bolístky.

Začínáme představením Veroniky Strenkové.
Veroniko, co všechno tvoje práce obnáší mimo
běžnou náplň práce poradkyně?
Aličé, to jé téžka otažka... Mam počit, žé vsé, čo délam, souvisí s mou poradénskou pračí. Pro prédstavu čténaru, ktérí mé tréba néžnají – délam tžv. mapujíčí rožhovory, tédy rožhovory sé žajémči o službu, kdy hlédamé, žda rana péčé jé to, čo pravé potrébují, prípadné nabížím dalsí možnosti (napr. térapié,
prédskolní žarížéní) nébo užitéčné informačé, ktéré
rodiny mohou využít v dobé čékaní na službu. Jako
néjdélé sloužíčí poradkyné pro Prahu jsém
„krajka“ (tédy néčo jako krajska védoučí), snažím sé
spolu sé vsémi kolégynémi, aby to v Pražé čo néjlépé
slapalo... Už prés dését lét sé Zužanou Sykorovou
spoluporadam a védu žnakovačí kuržy. V ramči Asočiačé rané péčé sé podílím na vždélavaní jako léktorka a provadím sétréní kvality poskytovanyčh služéb
na jinyčh pračovistíčh, tžv. garanči. A rada a hojné
prispívam do Zpravodajé!

Co tě na práci baví?
Vlastné porad skoro vséčhno! Tésí mé jéždit do rodin a spolu s rodiči hlédat, čo a jak dal. Ínspirujíčí jé
požorovaní détí (čo, jak a proč asi délají?) doma i vé
skolkačh a v čém sé intérakčé v ružnyčh prostrédíčh
lisí. Moč rada mam sétkavaní sé vsémi kolégynémi –
lidsky i odborné si ž ničh mnohé odnasím. Tésí mé,
jak sé béhém víčé néž dvačéti lét mého pusobéní
v rané péči ténto obor rožvinul. A taky mé baví sébépožorovaní, takovy pokus slédovat kam, v čém a jak
sé sama posunuju.

Co tě poslední dobou potěšilo a naopak rozesmutnilo?
Tésí mé, a to již délsí dobu, jak sé méní sami rodičé –
k vétsí sébéduvéré, samostatnosti v rožhodovaní
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Z čeho bereš energii?
To kdybyčh védéla... Určité ž dobrého žažémí – osobního i pračovního, ž počitu smyslu vlastního usilovaní – i když napsané to vypada prílis mélodramatičky.
A ž humoru – sčhopnosti žasmat sé i v téžkyčh situačíčh, nakonéč i sama sobé.
Vím, že nejraději žádné „hračky“ nepoužíváš, co
tedy jsou tvoje „nástroje“?
Rodiny védí, žé občas néjaké hračky nosím! Alé mas,
Aličé, pravdu, čím jsém starsí, tím víč „rédukuju“,
vnímam, žé hračky néjsou uplné podstatné. A rodiny
mi mojé nažory často dosvédčují: „Hračky ho néžajímají, alé rad sé hrabé v suplíku v kučhyni, s tatou
montujé v dílné.“ Navíč vé vétsiné rodin hračék spís

prébyva, néž by sé jičh nédostavalo. Asi k tomu vsému prispéla i ma lénost, prosté sé mi možna jén néčhčé tahat vélké tasky. Alé na druhou stranu mam
své favority – tžv. „samodomo“ hračky (podomačku
vyrobéné, réčyklované, ty, ktéré v občhodé nékoupíté), rada využívam béžné prédméty k jinému učélu –
tréba lano na čhožéní a ružné pohybové hratky. Rodiny si žatím néstéžují. Vím, žé tím néodpovídam na
otažku. Zé by nastrojém a métodou bylo požorovaní
toho, s čím a jak si díté hrajé, pokus o priblížéní sé
k nému a spoléčna radost ž toho, žé jsmé téď a tady
spolu?
Veroniko, děkujeme za zamyšlení i představení!
Ptala se Alice Pexiederová, poradkyně rané péče
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