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UspořádaI i j sme t ř i  odpo|ední |ekce  s  moŽ.
ností návštěvy rodičů, kteří mě|i možnost
zh|édnout aktivity, které nabízíme.

Výs|edky nás těší
Za dobu,  co  BreptaIky  ex i s tu jí ,  v idíme
z|epšení ne jen v  tom,  jak  dět i  mIuVí.
Nestydí se' více se soustředí na dokončení
zadaného úko|u, koncentrují svoji po-
zornost. Nesmíme a|e spo|éhat na to, Že
vše zv|ádnou samy. Řada dětí se dostane
do fáze  , ,umí,  a|e  nepoužívá , , .  H|ásku s i ce
dítě dokáže říci, a|e zatím ne ve všech slo-
vech. Někdy j i  vyslovuje správně ve všech
sIovech, když se soustředí, aIe h|áska
není zatím zautomatizována v běŽné
řeči .  F ixace  h|ásky  neproběhne '  DaIeko

efekt ivně jší je ,  když rod ič nápravu vnímá
jako svoji povinnost, aktivně se do ní
zapojí a s dítětem doma trénuje. Cvičení
doma by mě|o probíhat  někoI ik rá t  denně.
Je moŽné pracovat s dítětem formou hry
napřík|ad i cestou do mateřské ško|y nebo
na vý|etě. Dítě by se nemě|o přetěžovat
a znechucovat hodinovými domácími Iek-
cemi. Stačí krátké procvičení v příjemné
atmosféře, která prohIubuje vztah mezi
rodičem a dítětem'

Našim cí|em je  zaměřovat  se  nadá|e
na všechny faktory. které se na výchově
řeči a rozvoji osobnosti dítěte podí|ejí.
Vytvářet podmínky pro správný a př iroze.
ný vývoj řeči, předcházet různým vadám

v řeči dětí. HIedat různá a nová řešení,
jak  dětem pomoc i '  S tudujeme odbornou
Iiteraturu, metodické a didaktické mate.
r iá|y a zajímáme se o nové věci týkající se
Iogoped ie  a  také pomůcek v  Iogoped i i .

Chceme.I i ,  aby  dí tě  dosáhIo  max ima svých
možností, musíme respektovat jednot|ivá
vývojová období a poskytnout potřebnou
pomoc Ve správný čas' Pomocí řady her,
drobných cvičení a motivačních postupů
vyuŽívat jednotIivé etapy Iogopedické
péče tak' aby byla efektivní a ved|a co
ne j rychIe j i  k  cí| i ,  k te rým je  bezprob|émo-
vý, kvaIitní vývoj řeči.
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... Vefoltika Doležilová, Rodiče za inkluzi

HITEM POPLAŠNÝcH ZPRAV
JE UDAJNY ODKLAD INKLUZE
V souvis|ost i  s př icházející Změnou Ve ško|ství, která má začít fungovat
od 1. září 2016, se Ve Veřejném prostoru šíří řada informacíaŽ dezinÍormací:
Jak se budou měnit práva dětí s odl išnými vzdělávacími potřebami, jak se bu.
dou měnit povinnost i  rodičů jako zákonných ZáStUpců a ředite|ů ško| Čijak se
budou rušit především speciá lni  ško|y a tzv. ško|y prakt ické.

ový systém podpory dětí s od|íšnými
vzdělávacími potřebami, který má
podpořit jak tyto děti, tak ško|y,

v nichŽ se vzdě|ávají, vyvo|ává někdy
nepřiměřené reakce, přestože z hIediska
práv a povinností 5e V|astně nic zásadního
nemění '

P ř i  s |edování  in formací  ve  ve ře jném pro .
s toru  bychom mohI i  mít  poc i t ,  že spo leč-
né vzdě|ávání  je  ně jakou nov inkou.  Jde
však,  bohuže| .  jen  o  důkaz ,  že dosavadní
škoIský zákon účinný od 1 .  Iedna 2005
a ant id i sk r im inační zákon účinný od roku
2009 ne zce|a  zapust i |y  ko řeny .  Jedním
z prvních často opakovaných mýtů je
p ředs tava ,  že spoIečné vzdě|ávání  začíná
1.  zá ří  2016 '  Jednoznačná prav idIa  upra .
vující právo na rovný přístup ke vzdě-
|ání  pIa tÍ v  České repubI i ce ,  jak  j iŽ  byIo
zmíněno výše,  od 1 .  Iedna 2005,  a  n ikoI i
od  1  '  zá ří  201 6 .  Tato  prav idIa  tedy  pIa tí
j iž  více  než 11 |e t .  V  roce  2009,  tedy  p řed
7 |ety, by|a navíc ještě posí|ena při je-
tím ant id i sk r im inačního zákona.  Nově
uzákoněný sys tém podpůrných opat ření
na tom n ic  nemění,  pouze jasně  def inu je ,
co  je  podpůrné opat ření  a  vy jmenovává
je j i ch  druhy proto ,  aby  by|o  jasné,  co
vše spadá  či  nespadá  do této  katego-
r ie .  K  tomu se  mění orávní  charakter
podpůrných opatřenÍ. Z práva - možnosti
užívat podpůrná opatření se stává právo
-  nárok  dí tě te  s  odI išnými  vzdě|ávacími
pot řebami  na  podpůrná  opat ření .  NoveIa
škoIského zákona tak  jenom jasně j i
de f inu je  už dnes  pro  ty to  dět i  a  je jích

rod iče bezpIatné právo na podporu p ř i
vzdě lávání .

Z představy. že spoIečné vzdě|ávání je
něco nového, se pak vyvozují tvrzení, Že
nově budou muset být tyto děti př i jímány
do běžných ško| a že je ředite|é nebudou
moci odmítat. Př itom orávo na vzdě|ávání
v běžné spádové škoIe mají všechny děti
p řes  11 |e t .  Spádová  škoIa  tedy  musí  už
více neŽ ,|1 let př i jmout každé dítě, které
byd|í ve spádovém obvodu ško|y. Jedinou
výjimkou je situace, kdy má spádová škoIa
napIněnou kapac i tu .  Důvodem nepř i je tí
proto nemůže být zdravotní postižení
nebo jakýkoI i  j iný  druh znevýhodnění .

Rodiče mohou změnit zprávu
a doporučení
Na druhou stranu se v oodstatě nikdo
nezabývá skutečnou novinkou - mož-
ností rodičů změnit zprávu a doporučení
škoIského ooradenského zařízení cestou
odvo|ání se ve správním řízení včetně do-
sažení změny zprávy i soudní cestou. Na.
opak, ve|ká pozornost se věnuje změnám
ve vzdělávání děti 5 mentá|ním postiŽe.
ním,  p ředevším pak ve  s tupn i  lehké.  Účin-
nost nove|y ško|ského zákona od 1' září
2016 je  s  ob| ibou zaměňována se  změnami
ve vzdě|ávání dětí 5 lehkým mentá|ním
postižením. Největším strašákem je potom
hrozba rušení tzv' praktických ško| a škoI
spec iá |ních.  Ško|ský zákon aIe  žádné ško|y
neruší. Je totiž obtíŽné rušit tzv. praktické
ško|y, které podIe ško|ského zákona vůbec
neexistují. Ško|y speciální pak zůstávají

zachovány' Jediné' co se bude bez ohIedu
na noveIu ško|ského zákona měnit, je
rámcový vzdě|ávací pro9ram pro zák|adní
ško|y, resp. pří|oha k němu pro děti s men.
tálním postiŽením ve stupni |ehké.

Strašení orgánem sociá lně.
právní ochrany dětí
Pos|edními  h i ty  popIašných zpráv  j sou
potom údajný odk|ad ink|uze  a  s t rašení
orgánem soc iá |něprávní  ochrany dětí
(osPoD) ,  pokud rod iče nebudou souhIas i t
se zařazením dítěte do běŽné ško|y. Udaj.
ný odk|ad inkIuze se zaměňuje s p|atností
zpráv  a  doporučení škoIských poraden.
ských zařízení. Ce|ý přechod na nový
systém podpůrných opatření se Iogicky
neuskuteční v  noc i  z  posIedního s rpna
na prvního září. Bude třeba nových dia-
gnostických posudků dIe nových pravide|.
Na to budou mít rodiče a ško|y až 2 roky.
Ve ško|ním roce 201612017 tak budou pla.
t it všechny zprávy poraden a center, které
budou vydány do konce prázdn in ,  tedy
, ,pos taru" .  OSPOD pak nebude dos lova
šikanovat rodiče za to, že nechtějí dítě
pos|at do běŽné ško|y' Skoly budou moci
dě|a t  to ,  co  mohou j iž  dnes  pod|e  zákona
o soc i á |něorávní  ochraně dětí :  Pokud
napříkIad rod ič bude odmítat  ob jednat
dítě bez př iznaných podpůrných opatření
na vyšetření do poradny či centra, bude
moci ško|a požádat o zaj ištění objednání
dítěte místo rodiči oSPoDem' Jeho ro|e se
tak  nebude od té současné měn i t ,

Schvá|ená nove|a ško|ského zákona,
an i  nová  vyh|áška neruší zákIadní ško|y
speciá|ní, ani tzv. praktické, neruší ani
p ří |ohu pro  vzdě|ávánídětí  s  mentá|nÍm
post ižením ve s tupn i  |ehké.  an i  neposí|á
k  1 '  zá ří  2016 všechny dět i  z  těchto  ško|
do běŽných ško| spádových. 
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