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Mí lí  č téna r i, 

jé tu konéč roku a s ní m i poslédní  létos ní  Zpravodaj. 

Bý va  zvýkém touto dobou tročhu bilančovat, ra da 
býčh proto zmí nila poté s éní  z toho, z é jsmé v tomto 
ročé zaha jili vé Zpravodaji novou pravidélnou rubri-
ku, vé ktéré  budémé pr édstavovat jédnotlivé  č lénký 
nas ého tý mu Rané  pé č é Diakonié. Pr ipada  na m du lé-
z ité , abýsté vé dé li, kdo za sluz bou stojí , i kdýz  vs éčh-
ný népozna té osobné . Kaz da  ví mé, z é sé na ostatní  
mu z émé obračét, zí ska vat pomoč a podporu, abý-
čhom va m poskýtli tu néjléps í  sluz bu, ktéra  jé 
v nas ičh podmí nka čh moz na . Kaz da  jsmé za konité  
jina , ma mé ru zna  za zémí , lis í mé sé néjén vé kém, 
pračovní mi zkus énostmi a vzdé la ní m, alé i pu sob-
ností  v régionéčh a rolí  v tý mu. Proto jé pro na s vél-
mi obohačují čí  pračovat spolu a sdí lét pračovní  té -
mata, vza jémné  konzultovat a v ra mči pračovní čh 
skupin pro va s a vas é dé ti výtva r ét ru zné  matéria lý 
a pomu čký. 

Co v tomto č í slé jés té  najdété? Mu z été si pr éč í st  
o pračovní  sta z i na pračovis ti rané  pé č é v Tloskové   
i o podzimní  konférénči, por a dané  tí mto pračovis -
té m.   

 

 

Da lé také  o logopédičké m podzimu, tédý akčí čh, kté-
ré  souvisélý s té matém logopédié v s irs í čh souvis-
lostéčh. 

Komunikač ní  déní k nébý va  z a dnou novinkou, né kdý 
jé vs ak sloz ité  odhodlat sé k jého vý robé  nébo dobr é 
výsvé tlit vé s kolčé, s č í m mu z é konkré tné  pomoči  
a proč  s ní m zač í t pračovat. Po pr éč téní  č la nku o té to 
uz itéč né  a praktičké  pomu ččé uz  né ktér í  va havči 
ota lét nébudou. 

V dals í m pr í spé vku sé dozví té, k č ému vs ému jé uz i-
téč né  var éní  a péč éní . Zimní  mé sí čé ský tají  i jiné  
moz nosti aktivit a hér, napr í klad s lédém. 

V za vé ru Zpravodajé sé zamé r í mé na té ma „z ivot po 
Rané  pé č i“. Téntokra t nakouknémé do s kolý dí ký 
rozhovoru s maminkou Emý a dozví mé sé, jak sé jim 
dar í  a čo Emu baví . 

Dé kujémé vs ém pr ispé vatélu m za čhuť sé podé lit  
o své  zkus énosti a va m č téna r u m za pr í zén ! 

Klidné svátky a pohodové vykročení do nového roku 
za celý tým přeje  

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče  
a redaktorka Zpravodaje 

ÚVODNÍK 
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V ra mči Tý dné rané  pé č é jsém sé 10. listopadu 2022 
zu č astnila konférénčé, ktérou por a dalý kolégýné  
z rané  pé č é v Tloskové .  Akčé sé konala 
v historičký čh budova čh piarističké  koléjé 
v Bénés ové . Vs éčhna té mata konférénčé býla vélmi 
zají mava . Néjví čé mé  oslovilo poví da ní  Radký Piko-
rové  na té ma Jak se vyhnout psychologickým 
hrám v komunikaci, výčha zéjí čí  z transakč ní  analý -
zý. Bé hém poví da ní  mi dos lo, z é do komunikač ní čh 
psýčhologičký čh hér sé č lové k mu z é vélmi snadno 
zaplé st, a proto jé dobré  o té matu vé dé t a uvé domo-
vat si ho. Na konférénči dorazila r ada pédagogu  
z mí stní čh matér ský čh s kol, ktéré  intégrují  dé ti, jé-
jičhz  rodiný ranou pé č i sta lé výuz í vají   nébo 
v minulosti výuz í valý. 

Kateřina Cingl, poradkyně rané péče 

VZDĚLÁVÁME SE zpé t na obsah 

KONFERENCE RANÉ PÉČE V BENEŠOVĚ 
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Díky Asociaci rané péče a její komisi vzdělávání je od 
letošního roku možné navštěvovat jiná pracoviště ra-
né péče v ČR v rámci jednodenní praxe. A proto jsem 
se domluvila s kolegyněmi z Rané péče Tloskov, které 
tuto službu poskytují na Benešovsku, Příbramsku  
a Vlašimsku.  

Pr ijéla jsém za nimi do Céntra sočia lní čh sluz éb 
Tloskov u Névéklova, kdé mají  kančéla r é a také  za -
zémí  pro svou pra či. Do rodiný jsém s kolégýní  Rad-
kou Jirous kovou bohuz él néjéla, protoz é rodina oné-
močné la, alé č as jsmé naplnilý jiný mi aktivitami, kté-
ré  tam kolégýné  pr ipravují  pro kliéntý čhra né né ho 
býdléní  a ktéré  v ra mči své  pra čé bé z né  dé lají . Špéči-
fikum jéjičh pra čé spoč í va  v tom, z é sé névé nují  pou-
zé rané  pé č i, alé i dals í m aktivizač ní m č innostém 
v ra mči Céntra sočia lní čh sluz éb. V dén mé  na vs té vý 
zrovna probí halý aplikované  sportovní  hrý pro kli-
éntý tamní čh domu , do ktérý čh jsém sé aktivné  za-
pojila, da lé jsém si prohlé dla kra sný  aréa l čélé ho ob-
jéktu, nakoukla do za zémí  rané  pé č é, dala si 
s kolégýní  ka vu v čvič né  kava rné  a v odpolédní čh 

hodina čh mi býlo také  umoz né no zu č astnit sé indivi-
dua lní  muzikotérapié, ktéra  sé konala v pérféktné  
výbavéné  muzikotérapéutičké  mí stnosti. Pro očhut-
na vku zdé pod odkazém pr í jémna  pí snič ka, ktéra  
na s rélaxač ní  pu lhodinkou prova zéla. Š kolégýní  
Radkou Jirous kovou sé jés té  budémé domlouvat na 
na vs té vé  rodiný, ké ktéré  jsmé v domluvéný  dén né-
jélý, protoz é téré n a konzultačé v rodina čh jsou pro 
ranou pé č i sté z éjní .  

A proto ma  sta z  jés té  nékonč í .  

Kateřina Cingl, poradkyně rané péče 

VZDĚLÁVÁME SE zpé t na obsah 

STÁŽ V RANÉ PÉČI CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV 

https://www.tloskov.eu/sluzby_rana_pece.html
https://www.youtube.com/watch?v=4wgu-NmaRRM
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Letošní podzim byl bohatý nejen na houbové žně, ale  
i v logopedické osvětě. Proběhly totiž dvě zajímavé  
a vzájemně se doplňující akce. 

 Asociace klinických logopedů uspořádala na základě 
grantu pražského magistrátu sérii přednášek pro ro-
diče a další zájemce na široká logopedická témata. 
My jsme se s kolegyněmi zúčastnily těch, které se pro-
línají s naší poradenskou praxí. Konkrétně přednáš-
ky o vývoji řeči a opožděném vývoji řeči, vývojové 
dysfázii a školní zralosti dětí s vývojovými poru-
chami jazyka. 

Mé lý jsmé tak moz nost sézna mit sé s novými tren-
dy v logopedii (tr éba z é pojém OVR  – opoz dé ný  vý -
voj r éč i - jiz  mézina rodní  klasifikačé némočí  nézna   
a zanédlouho budé passé  i vý vojova  dýsfa zié), alé  
i s jédnotlivý mi logopédý č i dals í mi odborní ký, jéjičh 
pojétí m a pr í stupém. 

V MKN (Mézina rodní  klasifikači némočí ) sé čhýstají  
zmé ný, a tak sé zač némé sétka vat s diagno zou vývo-
jová porucha jazyka (nahradí  vý vojovou dýsfa zii), 
zar azénou do néurový vojový čh poručh. Promé ní  sé 
čélkový  pr í stup k diagnostikova ní . Napr . dí té  
s vý vojovou poručhou jazýka mu z é/budé mí t také  
poručhu autističké ho spéktra a/nébo sní z éný  inté-
lékt č i naopak. Zkra tka to výpada , z é sé budé ví čé 
popisovat konkré tní  č loví č ék.   

Z praktičké ho hlédiska na m pr is lo du léz ité , z é vý vo-
jova  dýsfa zié/vý vojova  poručha jazýka u zčé souvisí  
s problé mý s kra tkodobou pamé tí  u dé tí , zvla s té  slu-
čhovou (dí té  si zapamatujé jén č a st sdé léní  z nas í  
promluvý). V kaz dodénní  praxi znaména , z é jé vhod-
né  da vat dí té ti napr . jén jédnu instrukči. Jédnodučhé  
souvé tí  „Jdi do pokojé a pr inés č érvénou pastélku.“ 
zahrnujé jiz  tr i vé či, ktéré  bý si dí té  mé lo zapamato-
vat.  

Logopédký vélmi doporuč ovalý nají t dé tém vhodný  
sport či aktivitu k uvolnění, protoz é dé ti s jazýko-
vou poručhou bý vají  plačhé  a u zkostné , mají  zvý s é-
nou dra z divost (vý zkumý uda vají  az  80%). Dé ti tédý 
z ijí  v tlaku, zé ktéré ho č asto unikají  buď do staz éní , 
nébo do agrésivitý. Športém mu z émé pr édéjí t rozvo-
ji pr í padný čh védléjs í čh néz a doučí čh projévu . 

Pr édna s ký býlý spoléč né  pro odborní ký i rodič é  
a pr édna s éjí čí  opakované  apélovalý na to, jak jé dů-
ležité všímat si silných stránek dětí a jéjičh za jmu . 
Mnohé  obtí z é dé tí  néodéjdou v pr éds kolní m vé ku, 
vé s kolé sé č asto pr idruz í  spéčifičké  poručhý uč éní  
(dýsléxié, dýskalkulié, dýsgrafié). Jé tédý dobré  né-
néčhat sé pr éva lčovat tí m, čo vs é dí té  musí mé nau-
č it. Naopak jé uz itéč né  rozlis ovat, čo jé a néní  pro 
z ivot nézbýtné . Napr . jé opravdu nutné , abý dí té  
umé lo jézdit na kolé? A uč it sé spoléč né  radovat 
z toho, čo dí té  umí  a baví  ho, a v tom ho podporovat. 

VZDĚLÁVÁME SE zpé t na obsah 

LOGOPEDICKÝ PODZIM 
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Také  jsmé zí skalý č érstvé  informačé k praxi pobytů 
na Foniatričké  kliničé 1. lé kar ské  fakultý UK v Prazé, 
jédiné m pračovis ti v C R kromé  Šoukromé  kliniký 
Logo v Brné , ktéré  prova dí  kompléxní  diagnostiku  
a na pravu logopédičký čh poručh. Vzhlédém 
k postčovidové  situači a omézéné mu poč tu dé tí  
v jédnotlivý čh programéčh (str í da  sé s ést dé tí  
v mé sí č ní čh intérvaléčh) sé dé lka č éka ní  na jédnotli-
vé  druhý pobýtu  prodlouz ila na jédén az  jédén a pu l 
roku. Za jémči o diagnostičký  č i édukač ní  program bý 
sé tédý mé li na réčépči hla sit s pr édstihém. Pokud sé 
uvolní  kapačita dr í vé, koordina torka rodina m zaté-
léfonujé a nabí zí  dr í vé js í  térmí n. 

Druhou tradič ní  akčí  býl Pražský logopedický den, 
konférénčé k problématičé dí té té s narus énou ko-
munikač ní  sčhopností , por a daný  ZŠ  a MŠ  pro slučho-
vé  postiz éné  Vý molova v Prazé 5 spoléč né  
s katédrou spéčia lní  pédagogiký Pédagogičké  fakul-

tý Univérzitý Karlový v Prazé. 

Vé ts ina pr í spé vku  na konférénči býla zají mava , pr í -

nosný  býl napr . pr í spé vék z vý zkumu Jihoč éské  uni-

vérzitý tý kají čí  sé s kolní  u spé s nosti dé tí  po odkladu 

s kolní  dočha zký. Célý  vý zkum najdété zdé: skolniu-

spéčh.pédf.čuni.čz, výbí ra m z né j fakta, ktéra  mohou 

bý t pro rodič é i odborní ký du vodém k zamýs léní . 

Z vý zkumu výplý va , z é az  jédnu tr étinu dé tí  

s odkladem školní docházky lzé označ it jako ohro-
z éné  s kolní m néu spé čhém. Jsou to dé ti tzv. oslabéné  
č i rizikové . Pra vé  pro né  jé nutný  v odkladové m ročé 
individua lní  pla n podporý, ktérý  výtva r í  na za kladé  
podpu rný čh opatr éní  a na slédný čh doporuč éní  pr í -
slus né  Š PZ (s kolské  poradénské  zar í zéní , tédý spéči-
a lné  pédagogičké  čéntrum č i pédagogičko-
psýčhologička  poradna) jako první  krok pro podpo-
ru rizikový čh dé tí . Býlo doka za no, z é odklad s kolní  
dočha zký béz individua lní  podporý u oslabéný čh 
dé tí  névédé k dozra va ní , ný brz  jé to ztračéný  rok…  
U tzv. létní čh dé tí  (narozéný čh v kvé tnu az  srpnu) 

k dozra va ní  naopak obvýklé pr irozéné  dočha zí . Da lé 
sé proka zalo, z é oslabéní  jsou zéjmé na čhlapči, a to 
dvakra t č asté ji néz  dí vký. 

Hlavní m du vodém odkladu s kolní  dočha zký bý va  
čélkova  nézralost  – výkazujé ji 40% dé tí , pr ič émz  
v C éské  républičé ma  odklad pé tina dé tí , mnohém 
ví čé néz  v jiný čh zémí čh, napr . na Šlovénsku. 

Vý zkum poukazujé na du léz ité  krité rium pr i vý bé ru 
s kolý, jí mz  jé soulad kompéténč ní  vý bavý dí té té 
s pr édstavou s kolý o zdatné m z a kovi. V praxi to zna-
ména , z é pr i vý bé ru s kolý bý rodič é poténčia lné  
oslabéný čh dé tí  a jéjičh pru vodči (pračovní či Š PZ) 
mé li mí t pr édstavu o ra mčové m vzdé la vačí m pla nu 
s kolý a jéjí čh na ročí čh na z a ký. Informačé o pr í pad-
ný čh spéčia lní čh potr éba čh dé tí  bý také  mé l vč as 
dostat tr í dní  uč itél, idéa lné  prostr édničtví m vý čhov-
né ho poradčé č i koordina tora inkluzé v ZŠ . 

Novinkou pro mé  býlo také  zjis té ní , z é v né ktérý čh 
ambulančí čh (v Prazé napr . logopédié Wagénknéčh-
tova , Kopičova ) jé ortoptický screening a scree-
ning očních pohybů plos nou souč a stí  vstupní čh 
výs étr éní . Ščrééning jé du léz itý  pr édévs í m proto, z é 
vý voj jédnodučhé ho binokula rní ho vidé ní  konč í   
v s ésti létéčh, vý voj zraku v osmi létéčh, pr ič émz  
bé z né  výs étr éní  u pédiatra nébý va  č asto dostatéč né  
du kladné  a pru kazné . Diskusi vývolal na zor na roli 
tablétu  a téléfonu  pro malé  dé ti. Podlé pr ésvé dč éní  
pr édna s éjí čí  logopédký, opr éné ho o vý zkumý oftal-
mologu , bý dé ti do osmi lét némé lý mí t k dispoziči 

vu béč, od 8 do 12 lét max. 30 minut dénné … 

Nosný čh té mat býlo na konférénči ví čé, tr éba tato 
„očhutna vka“ budé pro va s du vodém sé na ni pr í s tí  
rok pr ihla sit nébo navs tí vit né jaký  dals í  bé h vér éj-

ný čh pr édna s ék Asočiačé kliničký čh logopédu .  

Veronika Strenková a Vlasta Spilková,  
poradkyně rané péče 

VZDĚLÁVÁME SE zpé t na obsah 

https://fonia.lf1.cuni.cz/kontakty-4244
https://www.moje-klinika.cz/
https://www.moje-klinika.cz/
http://skolniuspech.pedf.cuni.cz/
http://skolniuspech.pedf.cuni.cz/
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Asi většinou znáte z konzultací u vás doma jen svou 
poradkyni, z prvního setkání si možná vybavujete ješ-
tě její kolegyni, z telefonu nebo při předávání pomů-
cek v kanceláři na Barrandově potkáváte naši koordi-
nátorku, z mailového nebo telefonního poradenství  
k sociálněprávní 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. 
Začaly jsme představením dvou pražských poradkyň, 
nyní se přesouváme za hranice hlavního města, do 
jedné z našich „detaší“ za kolegyní Bárou Jirákovou.  

Sedíme teď spolu poprvé v teplické kanceláři, 
která je úplně novým zázemím pro naše kolegy-
ně z Ústeckého kraje. Jak se vám tu, Baru, zabyd-
luje?  

Zuzko, dí ký za ota zku, dobr é. Jsmé vs ičhni moč ra di, 
z é sé podar ilo séhnat nové  prostorý. Dé č í nska  kan-
čéla r  býla skvé la , alé vzhlédém k tomu, z é jézdí mé 
do rodin po čélé m U stéčku, jé poloha tépličké  kančé-
la r é daléko vý hodné js í . Jézdí mé téď prosté  
z prostr édka čélé ho krajé.  

A co zařizování?  

Novou kančéla r  býlo také  nutné  nové  výbavit – vý-
malovat, poloz it kobéréč, výmé nit batérii atd. A na to 
jsou potr éba péní zé. Mý ma mé obrovské  s té stí , z é sé 
na s nas é védéní  snaz í  podpor it a dé la  vs éčhno, čo 
mu z é, abýčhom mohli dobr é fungovat. Dí ký nas í  ko-
légýni, ktéra  na m poma ha  zajistit finančé, Pétr é Ras -
kové , sé uskutéč nila sbí rka na porta lu Darujmé.čz. 
Šbí rka dopadla u spé s né , a mý jsmé sé tak mohlý 
vč as a hladčé pr ésté hovat. Tí mto jés té  jédnou dé ku-
jémé vs ém, ktér í  pr ispé li: Dí ký!!! 

A my z dalších krajů se moc těšíme, až se u vás 
sejdeme na některé z porad nebo při vymýšlení  
a vyrábění nových pomůcek. Když už jsme u po-
můcek, Baru, máš nějakou oblíbenou pomůcku 
nebo hračku, kterou obzvláště ráda do rodin no-
síš?  

Opravdu s patné  bý sé mi výbí rala jédna néoblí béné j-
s í  pomu čka. Obéčné  ra da nosí m do rodin sénzoričké  
hrač ký a pomu čký pro rozvoj rovnova hý a pohýbu. 
Také  ra da výuz í va m za kladní  sadu Montéssori po-
mu čék urč énou pro smýslovou vý čhovu.  

A proč zrovna Montessori pomůcky?  

Pr édtí m néz  jsém nastoupila do rané  pé č é, pračovala 
jsém mimo jiné  i v matér ské  s kolé s prvký Montés-
sori. Ténto pr í stup, zaloz éný  na mýs lénka čh Marié 
Montéssori, jsém si výzkous éla v praxi a ra da sé 
k jého prinčipu m vračí m.  

Zmínili jsme stěhování, ale změn bylo letos 
v Ústeckém kraji celkově dost. A jak to bude příš-
tí rok?  

Moč ra di býčhom brzý pr ijali novou kolégýni, pokud 
to finanč ní  situačé dovolí . Ma mé bohuz él v U stéčké m 
kraji plnou kapačitu a rodiný musí  na sluz bu č ékat. 
Moč sé té s í m na to, z é v pr í s tí m ročé bý sé mohlo po-
dar it tuto č ékačí  dobu zkra tit.  

A na co se těšíš ty osobně?  

Na to, z é si obč as snad zajdu do tépličké  kančéla r é  
i pé s ký!  

Ptala se Zuzana Havelková, poradkyně rané péče  

PŘEDSTAVENÍ ČLENŮ TÝMU zpé t na obsah 

NÁŠ TÝM — BARBORA JIRÁKOVÁ  
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Naše dcerka má vývojovou dysfázii, poruchu řeči i po-
rozumění. Když ji byly tři roky a měla nastoupit do 
školky, její slovní zásoba čítala tak deset slov, která si 
ani tak nebyla příliš podobná. Porozumění na tom ne-
bylo lépe. Neudržela pozornost a nerozuměla běžným 
pokynům. Proto jsme nástup do školky odložili.  

Za rok udé lala A ďa néuvé r itélný  pokrok. R éč  býla 
sta lé véličé s patna  a nikdo krom mé  (maminký) jí  
nérozumé l, alé jéjí  porozumé ní  okolní mu své tu sé 
zléps ilo, a tak jsmé sé rozhodli, z é s kolku zkusí mé. 
A ďa milujé dé ti a o s kolčé jsmé s ní  hodné  mluvili  
a pr ipravovali ji na to, jaké  to tam budé a čo ji č éka . 
Jako maminka jsém sé toho hodné  ba la, jak to zvla d-
né, protoz é jé hodné  čitliva  a kaz dé  výboč éní  z na-
s ičh „ritua lu “ nébo néč ékana  situačé ji éxtré mné  roz-
hodila. Zaz í vali jsmé s ní  do té  dobý za čhvatý paniký 
z nézna mé ho, a tak tohlé býla vélka  zkous ka na s 
vs éčh i uč itélék vé s kolčé. A ďa na s alé pr ékvapila. Do 
s kolký sé té s ila a s la dovnitr  béz jédiné  slzič ký. Zač a -
ték zvla dla skvé lé. Paní  uč itélký býlý pr ipravéné  na 
to, z é némluví  a z é na počhopéní  pokýnu  potr ébujé 
ví čé č asu. Výpadalo to, z é to budé fungovat. Postu-
pém č asu alé vznikal problé m. A ďa sé snaz ila svý m 
zpu sobém komunikovat s uč itélkami i s dé tmi, alé 
nikdo jí  nérozumé l, a i kdýz  sé paní  uč itélký snaz ilý, 
némé lý s anči jí  rozumé t. A kdýz  jsém ji výzvéda vala 
zé s kolký a snaz ila sé mi r í čt, jak sé mé la, tak jsém jí  
nérozumé la uz  ani ja . Hodné  nas í  komunikačé výplý -
valo totiz  z kontéxtu č inností , ktéré  jsmé spolu dé la-
lý, alé ja  jsém némé la tus éní , čo vé s kolčé dé lala, tak-
z é jsém sé némé la č ého čhýtit. A ďa sé čí tila hrozné ... 
Nikdo jí  nérozumé l, a tak to vzdala a zač ala sé uzaví -
rat do sébé. Uz  sé mi ani nésnaz ila né čo výpra vé t. Zé 
s kolký čhodila smutna  a vé s kolčé sé zač ala stranit 
ostatní čh dé tí  a hra t si v koutku sama.  

Jak z toho vén na m poradila az  rana  pé č é. V tu dobu 
k na m zač ala jézdit nas é u z asna  paní  Katér ina z Ra-
né  pé č é Diakonié, ktéra  mi vnukla na pad na 
„s kolkový  déní č ék“. Paní  uč itélký býlý také  pro, a tak 
jsém to zkusila. Výtvor ila jsém A dé  déní č ék, do kté-
ré ho jí  pí s u pa r vé t o tom, čo dé lala doma, a naopak 
paní  uč itélký tam zapisují , čo dé lala vé s kolčé. Pa r 
dní  si to sédalo, alé pak býlo na dhérné  slédovat A ďu, 
jak jé pr ékvapéna  a s ťastna , z é jí  vs ičhni rozumí mé. 
Z é najédnou vs ičhni ví mé, z é vé s kolčé malovala ko-

č ič ku a sbí rala na zahradé  lí stký. A z é doma pékla  
s mamkou ba bovku a hra la si sé séstr ič kou na tr i 
prasa tka a vlka. Býla to takova  radost! Zavédéní  dé-
ní č ku na m dalo obrovskou podporu v komunikači.  
I paní  uč itélký si ho moč počhvalují . Štač í  pa r vé t, 

nébo kdýz  pí s ou vé s kolčé v rýčhlosti, tak i pa r 
„héslovitý čh slov“, a vs ičhni ma mé s anči s A ďou za-
č í t mluvit o tom, jak sé mé la. Zéptat sé jí  na konkré t-
ní  vé č, a tí m rozvinout dals í  komunikači. I ji samot-
nou to posunulo mnohém da l. Kdýz  vidé la, z é jí  na-
jédnou rozumí mé, snaz í  sé na m toho výpra vé t mno-
hém ví č. 

Mnohdý na s déní č ék opravdu „začhra nil“. Poprvé  
hnéd v zač a tčí čh. Vzpomí na m si na čéstu zé s kolký, 
kdýz  sé A ďa zastavovala u kaz dé  budký s éléktr inou 
a né čo sé mi s vélký m nads éní m snaz ila r í čt, alé ja  
jsém býla u plné  védlé. Postupné  sé z nads éní  sta valo 
vélké  zklama ní , z é jí  nérozumí m a domu  jsmé pr i-
čha zélý skoro s pla č ém. Začhra nil mé  pra vé  déní č ék,  

POMŮCKY V PRAXI zpé t na obsah 

KOMUNIKAČNÍ DENÍK DOMA A VE ŠKOLCE 
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kdýz  jsém si doma pr éč étla, z é býla sé s kolkou na 
pročha zčé a paní  uč itélka jim výpra vé la pra vé   
o éléktr iné  a blésku namalované m na éléktričký čh 
skr í n ka čh. Uf, to býla radost, kdýz  jsmé si dí ký tomu 
pak o éléktr iné  mohlý poví dat. 

Nébo jédnou, kdýz  mi čéstou zé s kolký zač ala výpra -
vé t né čo o tom, z é „ba č, au“ a čhýtila pr i tom výpra -
vé ní  takový  za čhvat paniký a pla č é, z é jí  nébýlo vu -
béč nič rozumé t. Objí mala jsém ji na uliči a néjdr í v 
samozr éjmé  pračovala s téorií , z é néjspí s  vé s kolčé 
upadla a né čo ji bolí . Nas té stí  mé  po čhvilčé napadlo 
hnéd nahlé dnout do déní č ku, a tam to býlo. Vélké  
výpra vé ní  o tom, z é spadla paní  uč itélka a nas é 
A ďulka to émpatičký obréč éla za ni. Kdýz  jsmé si  
o tom na mí sté  popoví dalý a uklidnila jsém ji, z é paní  
uč itélka budé v por a dku, tak býlo zasé dobr é. Doma 

pak pro paní  uč itélku namalovala obra zék a druhý  
dén s la do s kolký zasé s nads éní m. 

Déní č ék na m hodné  poma ha  néjén s porozumé ní m 
A dé , alé také  s motivačí . Kdýz  spolu navéč ér sépisu-
jémé do déní č ku, jaký  mé la dén a né kdý tam i pr ima-
lujémé obra zék o tom, čo dé lala, vz dýčký sé pak té s í , 
az  to uka z é druhý  dén paní  uč itélčé.  

Naví č jé to hézký stra véný  spoléč ný  č as a takové  oh-
lé dnutí ... A ďa si pr ipoméné, čo jsmé spolu vs ičhni 
pé kné ho tén dén zaz ili a vé vý slédku to jédnou budé 
i kra sna  vzpomí nka. 

Takže jestli máte doma malého nemluvícího člo-
víčka, kterému nikdo nerozumí, komunikační 
deníček moc doporučujeme. 

Jana Coufalová 

POMŮCKY V PRAXI zpé t na obsah 
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Zdá se vám, že vaše dítě nebude nikdy spolupracovat 
s cizími lidmi a dělat něco spolu s dalšími dětmi ve 
skupince?  Tak to jste ještě nikdy nenahlédli do krouž-
ků, které organizuje organizace Kompas pro PAS. 

Dostaly se k nám skvělé ohlasy na cvičení v Praze   
i kroužky v Plzni. 

Jédna z u č astnič va hala, jéstli pé tiléta  dčéra, ktéra  
zatí m néčhodila pravidélné  nikam do skupiný dé tí , 
zvla dné hluk, čhaos, pr í tomnost dals í čh dé tí . Zají ma-
lo ji, jak sé na né  budou dí vat dals í  rodič é, čo pr iné-
sou léktorký – a býla milé pr ékvapéna . Vs éčhný oba-
vý padlý. 

Prostr édí  jé otévr éné , rodič é sdí lní  a na pomoční , ni-
kdo nésoudí , mají  počhopéní , v minulosti sé i stalo, 
z é sé najédnou vé nujété u plné  čizí mu dí té ti a jiný  
rodič  zas tomu vas ému. Vý hodou jé i moz nost pro-
brat své  zkus énosti s né ký m, kdo jé s va mi „na jédné  
lodi“. Léktorký mají  kréativní  na padý a dé ti nikam 
nétlač í , povzbuzují  jéjičh za jém o č innosti a pr irozé-
né  i o dals í  u č astní ký. 

Vý hodou jé malý  poč ét dé tí  8-10 vé skupinčé. To jé 
osvé dč éný  poč ét, ktérý  dé ti jés té  zvla dnou oproti 
vélký m skupina m napr í klad pr i čvič éní  v Šokolé 
v Prazé. 

I jédna z léktorék Biljana Dragin Golubovič  zmin ujé 
toto nastavéní , ktéré  jé jiz  dlouholétou praxí  ové r é-
né . Výzdvihujé pra vé  osobní  sétka va ní  a sdí léní  ro-
dič u , alé i moz nost pr énastavéní  rolí  a povinností  
v rodiné . Vé ts inou dé ti doprova zéjí  maminký, alé 
objévují  sé i tatí nči, ktér í  sé tohoto čvič éní  s dé tmi 
u č astní , krouz ék jé v tomto ohlédu i dobr é nač asova-
ný  na pozdé js í  odpolédné. Pr í nos jé to nakonéč pro 
vs éčhný zu č astné né , léktorký tato pra čé moč baví   
a sta lé, stéjné  jako rodič é, objévují  nové  vé či, napr í -
klad jak dobr é réagovat na konkré tní  potr ébý, ktéré  
dé ti da vají  najévo, odhadovat, jakou za té z  dé ti sné-
sou. Dospé lí  postupné  zjis ťují , kolik a kdý mohou 
pr idat nový čh č inností , tédý kdý mé né  znaména   
i ví čé. 

Alice Pexiederová, poradkyně rané péče 

ZKUŠENOSTI Z RODIN zpé t na obsah 

KROUŽKY KOMPASproPAS 

https://kompaspropas.webnode.cz/
https://kompaspropas.webnode.cz/aktuality/
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KOMPASproPAS jsém pro svou dčérku výhlédala na 
intérnétu minulý  rok, protoz é mi býlo doporuč éno 
spéčia lní  pédagoz kou, abý dčéra čhodila na érgoté-
rapié. Bohuz él v Plzni néní  takova  nabí dka jako vé 
vé ts í čh mé stéčh. Chodili jsmé do obč anské ho sdru-
z éní  ProCit v Plzni, kdé bohuz él érgotérapié nénabí -
zéjí . Kdýz  jsém pa trala na intérnétu, tak jsém nas la 
sičé pr í mo érgotérapié, alé z finanč ní čh du vodu  jsém 
jé bohuz él dčér i némohla dopr a t. Potom jsém mé la 
s té stí  a narazila jsém na KOMPAŠproPAŠ, ktérý  sé 
zamé r ujé na dé ti s autismém, dýsfa zií  a ADHD. Do-
mluvila jsém sé s térapéutkou Gabriélou Bérdýčho-
vou na néza vazné  lékči sénzomotoričké  intégračé, 
abýčhom zjistili, zda vu béč tato térapié jé pro mojí  
dčérku vhodna . Od té  dobý dčéra navs té vujé jédnou 
tý dné  sénzomotoričkou intégrači. Tato térapié pro-
bí ha  formou hrý, kdý dí té  plní  jédnotlivé  u kolý. Ja  
tam dčéru néčha va m samotnou s paní  térapéutkou, 
abý sé dčéra lé pé soustr édila. Paní  térapéutka na m 

vs éčhný č innosti nafotí , abýčhom vé dé li, čo tam kon-
kré tné  tén dén dé lali. Dčéra sé tam uč í  modélovat, 
pračujé s kinétičký m pí ském, uč í  sé kréslit, a tí m 
pročvič ujé jémnou motoriku. Také  výuz í va  déčho-
vou térapii. Jako rodič é jsmé vélmi spokojéni, u dčé-
rý pozorujémé pokroký, hlavné  v soustr édé ní , zmí r-
n ujé sé jéjí  hýpéraktivita. Du léz ité  vs ak jé, z é dčéra 
jé spokojéna  a vz dý sé té s í  na dals í  térapii. Téra-
péutku vní ma  jako blí zkou osobu, ktérou ma  ra da.  

Dí ký KOMPAŠproPAŠ jsmé sé dostali i na lékčé pla-
va ní  zdarma s tréné rém, čoz  ma  nas é dčéra také  ra -
da.  

KOMPAŠproPAŠ urč ité  mohu doporuč it vs ém rodi-
č u m, ktér í  čhté jí  své  dí té  rozví jét. Zkous éli jsmé také  
térapié jako snoézélén a rané  vzdé la va ní  pomočí  sti-
mulačé smýslu , alé mýslí m, z é sénzomotorička  inté-
gračé dčér i výhovujé néjví čé. 

Maminka Nikola s tříletou dcerou z Plzně 

ZKUŠENOSTI Z RODIN zpé t na obsah 
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Vají č ka, mouka, mlí ko, poč í ta  Daví dék na prstéčh. 
Réčépt na palač inký uz  zna  zpamé ti. To proto, z é bý 
jé néjradé ji sní dal kaz dý  dén, alé taký proto, z é si 
v poslédní čh mé sí čí čh oblí bil var éní  a péč éní . 
V néstr éz éné m okamz iku č asto výtaha  vs éčhný po-
tr ébné  suroviný a jédnou sé do krabičé mlé ka do-
končé prostr í hal.  

Protoz é sé mu v souč asnosti vu béč néčhčé jakkoliv 
„pračovat“ u stoléč ku, snaz í m sé čo néjví č aktivitý 
zač lénit do bé z né ho fungova ní  a hlavné  spojit 
s oblastmi jého za jmu.  

Pr i surfova ní  na Fačébooku jsém ví čémé né  na hodou 
narazila na stra nku Tři bratři v kuchyni. Autorka 
tvor í  obra zkové  réčéptý pro své  dé ti, jsou jédnodu-
čhé , ilustrativní  a stalý sé na m pérféktní  pomu čkou. 
Daví dka sé jéjičh prostr édničtví m snaz í m uč it jédno-
dučhé  poč tý „kolik vají č ék, lz ič ék kakaa, hrnku  mou-

ký potr ébujémé?“ Uč í m ho, z é éxistují  ru zné  druhý 
mouký a snaz í m sé, abý doka zal nají t a pr iné st tu 
spra vnou. Uč í  sé sé mnou komunikovat, č í st 
v obra zčí čh, čo jé dals í m krokém, a uč í  sé i č ékat (néz  
suroviný výčhladnou, néz  sé té sto odléz í  nébo upé-
č é). Pokud snésémé tročhu népor a dku v kučhýni  
a jsmé pr ipravéni i na méns í  kalamitu, lzé na takové  
bé z né  vé či jako jé péč éní  tré novat spoustu dovéd-
ností . Vé r í m, z é nas é spoléč né  čhví lé v kučhýni Da-
ví dka rozví jéjí  v komunikači (ma  opoz dé ný  vý voj 
r éč i), sočia lní čh dovédnostéčh (tadý ma  také  vélké  
défičitý), trpé livosti (vidé li jsté uz  trpé livé ho autis-
tu?), alé hlavné  na m pr ina s éjí  radost zé spoléč né ho 
tvor éní . Pr éstoz é hotové  jí dlo č asto Daví dék odmí t-
né, névadí , kolégýné  v pra či si ra dý dají .  

Jana Hašková 

SAMODOMO zpé t na obsah 

VAJÍČKA, MOUKA, MLÍKO…. 
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Pr ina s í m tip na lévnou a jédnodučhou érgotérapéu-
tičkou aktivitu, na ktérou jsém v lé té  na hodou nara-
zila na intérnétu. Zabaví  nas ého č týr apu llété ho Da-
ví dka, alé baví  i jého stars í  s éstilétou séstr ič ku Ša rin-
ku.  

Jé to jédnodučhé , stač í  jén do nafukovačí ho balo nku 
načpat mala  plastova  zví r a tka (mý da va mé tr i do 
jédnoho balo nku), nalí t do né j tročhu vodý, zava zat  
a zmrazit. Kdýz  jé voda u plné  zmrzla  a zví r a tka jsou 
v lédu uvé zné na , rozstr ihnémé balo nék, pr ipraví mé 
hlubs í  ta č nébo pléčh, mí su s téplou vodou a malé  
plastové  hrnéč ký.  

Dí té  ma  za u kol polé va ní m dostat zví r a tko z toho 
zmrzlé ho kousku lédu vén. Pr í padné  mu z émé pouz í t 
i su l pro urýčhléní  ta ní . Nétrpé liva  dí tka budou 
zkous ét zví r a tko výrvat, alé to jdé stéjné  az  
v za vé réč né  fa zi.  

Jana Hašková 

SAMODOMO zpé t na obsah 

ZVÍŘÁTKA V LEDU 
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Ema je devítiletá dívka s potížemi v senzorickém 
zpracování, která nyní navštěvuje 3. třídu základní 
školy v místě bydliště. Službu naší rané péče rodina 
využívala od jejích necelých dvou let.  Zeptali jsem se 
její maminky, dva roky po ukončení spolupráce, jak se 
Emě vede ve škole. 

Dášo, Ema už chodí do 3. třídy základní školy. 
Vím, že jste s dalšími odborníky (pracovnicí SPC, 
ergoterapeutkou) a se školou dlouhodobě při-
pravovali pro Emu co nejlepší vstupní podmín-
ky. Osvědčila se tato práce, v čem konkrétně? 

Véroniko, aktua lné  ma m zrovna počit, z é spí s é néz  
vý slédék né jaké  du slédné  pr í pravý jé to, z é sé na m 
dar í , dí lém obrovské ho s té stí . Ví m, z é v jiné  tr í dé , 
s jinou paní  uč itélkou a asisténtkou pr és vés kérou 
snahu rodič u , éxtérní čh spolupračovní ku  i r éditélé 
s kolý intégračé néfungujé…. 

Na m urč ité  vélmi pomohlý vs éčhný absolvované  té-
rapié (Vojtova métoda, érgotérapié vč étné  sénzorič-
ké  intégračé, Féldénkraisova métoda, jo ga pro dé ti 
sé zvla s tní mi potr ébami, hipotérapié, logopédié, po-
sléčhova  térapié Bénaudira), ktéré  Emu pr ipravilý 
do „startovní ho stavu“. Vlastné  ma m počit, z é čo sé 
„néodmaka “ pr éd zač a tkém s kolý, na to uz  pak néní  
č as. Takz é dnés a dénné  blahor éč í m nas ému pr éd-
čhozí mu nasazéní . Véličé du léz ité  také  býlo to, z é 
jsmé dí ký va m býli rélativné  dlouhou dobu kliéntý 
spéčia lné  pédagogičké ho čéntra, ktéré  jé pr i zar izo-
va ní  inkluzé nézbýtné . Chodili jsmé tam do takové  
skupinký maminék s dé tmi, pravidélné  na psýčholo-
gička  výs étr éní  a na logopédii, takz é Emu znají  osob-
né  a nikoliv jén „papí rové “, čoz  vní ma m jako obrov-
ské  plus. Škvé lé  býlo, z é jsmé si v mí sté  býdlis té  
mohli výbí rat zé č týr  za kladní čh s kol, z ničhz  zéjmé -
na jédna, nas é, býla a jé inkluzi vélmi nakloné na . Na 
dni otévr éný čh dvér í  na s tam nadčhla spéčia lní  pé-
dagoz ka. Š Emou sé osobné  sézna mila v ra mči u z as-
né ho projéktu Škola nanečisto, kdý si dé ti mohou 
zhruba tr i č tvrté  roku pr éd na stupém do první  tr í dý 
s kolu po pé t odpolédní  výzkous ét. U z asné  býlo, z é 
jsmé mé li s té stí  na vý bornou paní  uč itélku. Býť od 
rodič u , ktér í  mají  na s kolé i stars í  dé ti, ví m, z é u daj-
né  patr í  k té m na roč né js í m, tak Emé  s počhopéní m 
da va  dostaték č asu anébo jí  u kolý zkračujé, umoz n u-
jé jí  sta lé psa t tuz kou, néčha va  ji poč í tat na prstéčh 
atd. To jé vz dý sa zka do lotérié, néboť vé ts inou do 
poslédní  čhví lé ani sami zamé stnanči s kolý névé dí , 

kdo budé v první čh tr í da čh uč it. Co vs ak povaz uji za 
u plné  néj, néj, néjví č… jé to, z é Emina asisténtka 
z matér ské  s kolký býla očhotna  s ní  pokrač ovat da lé 
a pan r éditél némé l problé m s tí m ji zamé stnat 
a Emé  ji „pr idé lit“.  

Vidí té sama – dlouha  s n u ra s té stí , jédno pé kné  za 
druhý m. A to i na dé ti vé tr í dé , alé o tom da lé… 

Co Emu ve škole baví a co je pro ni nebo pro vás 
rodiče naopak náročné? 

Vz dýčký, kdýz  si mýslí mé, z é „uz  nému z é bý t hu r “, 
tak sé objéví  né čo dals í ho: Po poč a téč ní čh problé -
méčh s va zaný m pí smém pr is la krizé s poč í ta ní m 
pr és désí tku, na sobilka a aktua lné  katastrofa 
v podobné  anglič tiný. Psa t sé Ema nakonéč nauč ila 
rélativné  hézký a za va zané  pí smo jsém moč ra da – 
dlé psýčhologu  jé pro rozvoj dí té té z a doučí  a i ja  
osobné  ma m počit, z é kdýz  „spolu pí s émé“, obé  na s 
to zvla s tní m zpu sobém uklidn ujé. I kdýz  čhýbí  pí s-
ménka, ha č ký a č a rký. Matématika néní  a nébudé 
Emina silna  stra nka. Šta lé jsmé si s manz élém tak 
né jak nézvýkli na to, jak také  né komu mu z é (né)
fungovat mozék! Alé Ema s ta tou výtvor ili silný  ma-
tématičko-douč ovačí  tandém a vélmi mé  pobavilo, 
kdýz  jsém od Eminý spoluz ač ký slýs éla, jak Ema po-
ma ha  ostatní m vé tr í dé  tr éba tí m, z é rozda va  ro-
zumý, jak si pr i vý poč tu toho č i onoho pomoči. Téď 
nasta va  období  výjménovaný čh slov. Nétus ila jsém, 
kolik pr í buzný čh slov ma  slovo bý t a pr i poslédní m 
doma čí m u kolu jsém muséla i ja  né čo „googlit“. Alé 
tadý ani néma mé prostor sé ba t. Naví č Ema sé na 
výjménovana  slova té s í . Ví , z é to nébudé léhké , alé 
budé to za bavné  dobrodruz ství  (tadý bý mé l bý t mr-
kačí  smajlí k). Néma mé prostor na to sé ba t výjméno-
vaný čh slov, protoz é sé téď néjví č zé vs ého bojí mé 
anglič tiný! Tédý mý – rodič é. Mýslí m, z é Ema čha pé, 
z é na daný  dlouhý  zvuk (vé ta) sé odpoví  né jaký m 
jiný m dlouhý m zvukém (vé tou), ktérý  zpravidla 
doka z é i dočéla dobr é napodobit, pokud tréfí  tén 
spra vný . Vu béč vs ak névní ma , z é tý zvuký sé skla da-
jí  zé slov jasné  dané ho vý znamu a z é ta slova sé do 
té čh dlouhý čh zvuku  skla dají  podlé né jaký čh pravi-
dél. A z é sé jés té  ké vs ému jinak pí s í  a jinak výslovu-
jí . Na ténhlé „dua lní “ sýsté m néní  vu béč pr ipravéna . 
Néví m, nakolik v tom hrají  roli jéjí  spéčifika a nako-
lik zpu sob vý uký. Alé jsém kaz dopa dné  (opé t) za-
skoč éna . Téntokra t pr éd na mi néstojí  kopéč ani ho-
ra, alé rovnou Himala jé.  

JAK SE ŽIJE PO RANÉ PÉČI zpé t na obsah 

ROZHOVOR S MAMINKOU DÁŠOU 
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Emu s kola moč baví  a čhodí  do ní  ra da. Chté la bý bý t 
paní  uč itélkou – to mýslí m o lédasč ém výpoví da . Vý-
hovujé jí  klasičký  „nalajnovaný “ zpu sob vý uký – 
z altérnativní čh pr í stupu  bý býla výkoléjéna . Néjví č 
jí  baví  té ločvik, prvouka, č és tina a anglič tina. Néjmé -
né  ji baví  matématika – prý  néní  za bavna .  

Š kolu vní ma  jako dobrodruz ství , pr éka z ký jako sa-
mozr éjmost. Néví m, zda sé takova  narodila, anébo 
sé na m né kdý v minulosti podar ilo jí  tohlé 
„nabulí kovat“ (… z é jé s kola za bavna  a dé la  sé  
i o pra zdnina čh)?!?  

Opé t obrovské  s té stí  v tomto jéjí m nastavéní ! 

Vím, že má Ema ve škole kamarádky. Jaké to pro 
vás je, vidět ji hrát si s dalšími dětmi? 

I na dé ti vé tr í dé  ma mé obrovské  s té stí ! Mýslí m, z é 
dé ti mají  Emu ra dý a snaz í  sé jí  vs émoz né  poma hat, 
a to i „néjví č zlobiví “ kluči. A Ema toho né kdý az  zné-
uz í va  a pak z ní  jés té  tr éba výpadné, z é si vlastné  vu -
béč népamatujé jmé no spoluz a ka, ktérý  tu aktovku 
do s atný za ní  pr inésl. Jé to tročhu potvu rka. Hlavné  
u Emý musí té s pokorou pr ijmout, z é nikomu népat-
r í . Cha pu, z é jsou takové  nézis tné  la ský sčhopní  rodi-
č é (i kdýz  né kdý néčha pu), alé z é jsou jí  sčhopné   
i dé ti, to mé  ohromilo! A klobouk dolu  pr éd nimi. Co 
si budémé poví dat, Ema jim moč naproti néjdé. Alé  
i tadý sé objévují  první  vlas tovký… 

Zač alý jsmé obč as provozovat tzv. „pr éspa vač ký“. 
Zpravidla z pa tku na sobotu, vč étné  sobotní ho vý lé-
tu – Ema, jéjí  dvé  nébo č týr i spoluz ač ký a ja  u na s 
doma. V né čo takové ho jsém nikdý nédoufala. Kama-
ra dký jsou skvé lé  a skvé la  jé i Ema – ma m moz nost 
vidé t své býtné ho a pra voplatné ho č léna sméč ký, 
ktérý  uz  pomalu, tu a tam, mýslí  i na ostatní . Tr éba 
kdýz  hlí da , abý v programu býlo zahrnuté  né jaké  
hr is té , protoz é Aličé na né  ra da čhodí , anébo naopak, 
abý v jí délní č ku nébýla rý z é, protoz é tu Aida néma  
ra da! 

Ema nechodí jen do školy... 

Ma té pravdu. Nikdý jsmé néčhté li bý t rodič i, ktér í  
da vají  dí té  z krouz ku do krouz ku a s dobrý m u mýs-
lém ho tak pr été z ují , alé… Šé zač a tkém s kolý jsmé 
muséli opustit v podstaté  vs éčhný dosavadní  téra-
pié, na ktéré  jsmé si uz  némohli dovolit jézdit dopo-
lédné anébo tra vit dvé  hodiný z odpolédné čéstou 
tam a zpé t, protoz é bý na m uz  nézbý val č as na pr í -

pravu do s kolý. Brzý jsmé vs ak zjistili, z é néjdé sédé t 
jén u psačí ho stolu a doha né t uč éní . Š absénčí  pohý-
bu sé zač al hors it Emin psýčhičký  stav a býlo jasné , 
z é pročha zký k rýbní ku m nébo do lésa č i né jaké  no-
vé  krouz ký prosté  zar adit musí mé néjén o ví kéndu. 
Vé ts inou tak ma mé počit, z é na m sta lé čhýbí  č as! 
V tomto jé situačé podstatné  sloz ité js í  néz  v období  
pr éd s kolou.  

Z pu vodní čh térapií  jsmé si ponéčhali pouzé 
„Féldénkraisé“. Ma  tu obrovskou vý hodu, z é stač í  
pouzé jédénkra t mé sí č né . Zhruba v podobné m réz i-
mu čhodí  Ema jés té  ké kliničké  logopédčé. Popravdé  
r éč éno sé mi v tuto čhví li jéví  fakt, z é néumí  výslovit 
„r“, jako margina lní  problé m a v dučhu ho r adí m az  
na čhvost spoléč né  s mézérami v rý sova ní , vý tvarčé, 
pračovka čh a té ločviku.  

Jsmé moč ra di, z é také  pokrač ujémé v individua lní čh 
lékčí čh plava ní  v Klubu rodič u  a dé tí  Ama lka. Po lé-
téčh sé konéč né  dostavují  vý slédký a nads éna  jé 
Ema, mý i léktorka. Vhodné  jsmé tí m také  výkrýlý 
osvobozéní  Emý zé s kolní ho plavéčké ho vý čviku, 
ktéré  na m doporuč ila paní  uč itélka a paní  asistént-
ka.  

 

JAK SE ŽIJE PO RANÉ PÉČI zpé t na obsah 

Aida S. (9 let) 
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Ema ma  pohýb opravdu ra da, alé jé vélmi obtí z né  ji 
zač lénit do jaké hokoliv skupinové ho sportu. Potr é-
bujé individua lní  pr í stup. Šouč asné  mézi léktorý – 
sportovči jé tr éba hlédat takové ho, ktérý  nébudé vý -
konové  oriéntova n a sa m nébudé frustrova n z toho, 
z é hodiný a hodiný pra čé s Emou népr ina s í  (z a dné ) 
vý slédký. Né koho, kdo to doka z é dé lat jén tak pro 
radost obou béz oč éka va ní  č éhokoliv. Po asi tak 
dvou létéčh pouhé ho uvaz ova ní  o tom, z é zkusí mé 
oslovit tr éba né jaké ho studénta z Fakultý té lésné  
vý čhový a sportu, jsmé mé li opé t néuvé r itélné  s té stí ! 
Dí lém na hod jsmé narazili na tréné rku bojový čh 
sportu  Martinu Pta č kovou. Jélikoz  sé svý m bratrém 
védé kurzý sébéobraný té z  pro névidomé , napadlo 
mé , z é zrovna jí  býčh sé tr éba mohla zkusit zéptat na 
moz nost individua lní čh lékčí  s Emou. Nas té stí  jsém 
v té  dobé  jés té  nétus ila, z é jé né kolikana sobna  mis-
trýné  své ta v kičkboxu a jako jédna z ma la z én na 
své té  drz itélka č érné ho pa su v disčiplí né  hand to 
hand čombat, ktérou čvič í  élitní  vojénské  jédnotký. 
(To býčh sé asi néodva z ila!) Martina souhlasila a 
s Emič kou sé sčha zí  na hodinu jédénkra t tý dné . Jé to 
légrač né  nésouroda  dvojičé: mistrýné  
své ta a holč ič ka s dýspraxií . Martina 
sama k tomu r í ka : „Ema je skvělá mla-
dá slečna. Začaly jsme spolu pracovat 
přibližně před půl rokem. Postupně si 
na sebe zvykaly a vybudovaly mezi se-
bou pevný vztah. Ema mi pokaždé nad-
šeně hlásí všechny novinky, které si 
vždy velmi ráda poslechnu. Není to jen 
o cvičení, ale i o kamarádství. Ačkoliv 
je Ema trochu svá a vyžaduje individu-
ální přístup, je stejná jako ostatní děti. 
Nadšená, hravá, zvídavá a někdy i tro-
chu zlobivá. Do tréninku zařazujeme různé pohybové 
hry, prvky z bojových sportů nebo třeba Eminy oblíbe-
né hry. Snažím se aktivity měnit, přemýšlím o nich a 
hlavně se snažím, aby ji bavily. Baví mě Emu posouvat 
dál, vlastně ona posouvá i mě. Dodává mi pocit, že má 
naše hodina smysl. Když se směje na celé kolo, je pro 
mě tou největší odměnou.“ Ra da jé pozoruji. Fasčinu-
jé mé  na paditost Martiný. Š nads éní m v tré ninku po-
zna va m vlastné  i né ktéré  prvký (érgo)térapií  a popr-
vé  v z ivoté  si ja , čéloz ivotní  nésportovéč, r í ka m, z é 
vlastné  sport néní  jén za bava, alé i rozvoj. (Tomu sé 
r í ka : „Pr ijí t na né čo po č týr ičí tčé!“) 

Na druhé  strané  jsmé sé vs ak néčhté li u plné  vzda t 
né jaké ho skupinové ho čvič éní . Výuz ili jsmé dr í vé j-
s í čh individua lní čh lékčí  jo gý pro dé ti sé zvla s tní mi 

potr ébami u Pétrý Fridričhové  a zkusili Emu pr ihla -
sit na jo gu u ničh vé s kolé. Musí m to zaťukat. Paní  
uč itélka to zatí m „da va “ – i kdýz  sé vz dý mézi dvér -
mi, kdé sé pr i výzvéda va ní  srazí mé, smé jé a koulí  
oč ima. 

Šta lé jsmé ničmé né  jés té  potr ébovali výr és it jédnu 
vé č. Co s Emou o pra zdnina čh? Néumé li jsmé si 
pr édstavit, z é býčhom ji pr ihla sili na né jaký  pr í mé st-
ský  ta bor anébo ta bor né kam, kdé bý nikoho nézna-
la a nikdo néznal ji. Chté li jsmé výmýslét variantu, 
kdý bý sé s né jaký m mimos kolní m koléktivém sé-
zna mila postupné  pr és rok, a pokud bý vs é fungova-
lo, mé la bý moz nost s nimi né kam výjét na déls í  do-
bu v lé té . Logičkou volbou sé stal skaut. A popravdé , 
také  jsém tak tročhu spolé hala na to, z é „skauti jsou 
dobr í  lidé , néodmí tnou na s a minima lné  to zkusí “. 
Zkusili to a zkous í . Nakolik jé to pro né  komplikova-
né  a výsilují čí , to mi néjspí s  rads i ani nér í kají . Jsmé 
jim za vs é néskutéč né  vdé č ní . Ema s nimi uz  absol-
vovala né kolik ví kéndový čh vý prav a krats í  létní  ta -
bor. A dí ký nim u spé s né  zvla dla také  s kolu 

v pr í rodé ! Kdýz  sé paní  uč itélka pr éd 
odjézdém ptala dé tí  vé tr í dé , kdo jiz  
né kdý spal mimo domov a s irs í  rodi-
nu, býla Ema asi mézi pouhý mi s ésti 
dé tmi z čélé  tr í dý, ktéré  sé pr ihla silý. 
Joo!  

Dokončé posí léni té mito zkus énost-
mi jsmé sé nakonéč odva z ili pr ihla sit 
Emu i na jéjí  vu béč první  pr í mé stský  
ta bor létos v lé té  – Létém ZOO své -
tém. Ša zéli jsmé na to, z é „kdýz  dé ti 
sélz ou“, „védoučí  sélz ou“, tak pro-
str édí  ZOO budé pro Emu jistotou, 

ktéra  nézklamé. Zví r ata a zéjmé na pta ký milujé a 
čhodit po zoologičký čh zahrada čh mu z é čélé  dný. A 
opé t jsmé mé li obrovské  s té stí : Védoučí  tam dé lala 
paní  uč itélka z první ho stupné  za kladní  s kolý sé 
svou asisténtkou – séhraný  zkus éný  tý m. Kdýbý-
čhom né čo takové ho čhté li zar í dit na pr a ní , nikdý bý 
sé to népodar ilo. Moč pr í jémna  na hoda. (Da mý jés té  
nétus í , z é do jéjičh vé kové  skupiný dé tí  6-8 lét sé bu-
dé Ema (9) hla sit jés té  hooooodné  dlouho.) 

Dals í  č a st pra zdnin na m sé slový: „Dévé t néní  osm-
na čt!“ pomohl výkrý t pan r éditél v bý valé  matér ské  
s kolčé. Ema sé tam moč ra da opakované  vračí . A mý 
té z , protoz é jsmé sé tam čí tili pr í jémné  a bézpéč né . 
(U plné  jsém sé zasnila, jaké  to býlý kra sné  č asý… 
„béz s kolý“.) 

JAK SE ŽIJE PO RANÉ PÉČI zpé t na obsah 
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Chtěla by nám Ema něco o sobě říct? Nebo přidá-
te vy nějakou veselou historku? 

Asi býčhom sé musélý Emý zčéla konkré tné  na né čo 
zéptat a asi bý na m odpové dé la: „Dobrý !“  

Pr émý s lí m. Néda vno jsém sé véč ér snaz ila z Emý 
výpa č it né jaké  informačé o tom, jéstli jé vs éčhno 
v pohodé , lidi jsou na ní  hodní  a nikdo sé k ní  néčho-
va  tak, z é bý sé jí  to nélí bilo. Néní  moč poví dava , po-
ví  jén to, čo čhčé. Vé či, ktéré  sé jí  tr éba né jak do-
tknou, výplavou kolikra t na povrčh zčéla na hodné  az  
po né kolika mé sí čí čh. Tročhu (hodné ) za kér né  jsém 
na ni výta hla té z ký  kalibr émoč ní ho výdí ra ní  (az  sé 
dodatéč né  stýdí m): „Alé kdýz  mi nič nér í ka s , tak sé 
bojí m, z é sé ti tr éba dé jou né jaký  s patný  vé či!?!“ Po 
déls í  čhví li sé uprostr éd poskakova ní  na matrači 
ozvalo: „Mné  sé dé jou samý  skvé lý  vé či! Jén ti prosté  
o ničh néčhči r í kat.“ 

A máte na závěr nějaký vzkaz pro rodiče, kteří 
mají inkluzi před sebou? 

„Modlété sé, ať ma té s té stí !“ 

Šnaz té sé „výtr í skat“ z psýčhomotoričký čh moz ností  
dí té té maximum jés té  pr éd zač a tkém s kolní  dočha z-
ký, protoz é pak uz  nébudété mí t zdaléka tolik č asu. 
Urč ité  jé vhodné  nava zat kontakt s né jaký m spéčia l-
ní m pédagogičký m pračovis té m v dostatéč né m 
pr édstihu. Štéjné  tak spojéní  s poténčia lní  s kolou. 
Pokud jé moz nost výuz í t né jaké  pr í pravné  tr í dý, ur-
č ité  býčh ji doporuč ovala. Budété vč as vé dé t, jéstli jé 
vas é dí té  pro s kolu „akčéptovatélné “ nébo jiz  né,  
a pr édéjdé sé zbýtéč né mu rozč arova ní  na obou stra-
na čh v první  tr í dé . Osoba asisténta jé klí č ova , proto, 
budé-li jaka koliv moz nost do jéjí  volbý zasa hnout 
(výbrat si, výzkous ét, doporuč it apod.), výuz ijté ji.  

A pr éstoz é býčh néčhté la z a dnou z nas ičh dr í vé js í čh 
térapií  výzdvihovat vý znamém nad jinou, néda  mi to 
nézmí nit, z é hodné  du léz ita  pra vé  vé vztahu k vý učé 
pro na s býla diagnostika slučhu a na vazna  Bénaudi-
ra térapié. Uz  tr éba jénom proto, z é na m a s kolé pr i-
nésla informači o tom, z é bý Ema mé la vý klad péda-
goga absolvovat idéa lné  z pravé  straný. I na tako-
vý čh détailéčh za léz í … 

Ptala se Veronika Strenková, poradkyně rané péče 

JAK SE ŽIJE PO RANÉ PÉČI zpé t na obsah 
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Dé kujémé paní  Jitce Rohanové za první  korék-
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čhuť sé s na mi podé lit o své  zkus énosti. 
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