
Seminář o „Začlenění a vytváření speciálních podmínek pro zrakově postižené žáky“ 
 
Dne 31. 5.  se uskutečnil na Střední odborné škole Jindřichův Hradec seminář na téma  
Začlenění a vytváření speciálních podmínek pro zrakově postižené žáky  organizovaný 
v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.06 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Jihočeském kraji“ Operačního pragramu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.   
 
Tento projekt, který podporuje také další aktivity směřující ke zkvalitnění a zlepšení 
podmínek ke studiu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na této škole je 
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
 
Pozvání na seminář přijaly přednášející z Univerzity Karlovy Praha doc. PhDr. Lea 
Květoňová, PhD., vedoucí katedry speciální pedagogiky a PhDr. Pavlína Šumníková, PhD., 
pracovnice katedry speciální pedagogiky. 
 
Program byl rozdělen do dvou částí, v dopolední části přednášející PhDr. P. Šumníková, PhD. 
představila systém péče o osoby se zrakovým postižením, zrakové vady a jejich funkční 
důsledky. Účastníci měli možnost si vyzkoušet vidění při těchto poruchách se simulačními 
brýlemi.   
 
V odpolední části, které předcházela přestávka s příjemným občerstvením o jehož přípravu se  
zasloužili žáci školy oboru „Kuchař-číšník“, pohovořila doc. PhDr. L. Květoňová, PhD. o 
možnostech vzdělání osob se zrakovým postižením, o specifických edukačních přístupech dětí 
slabozrakých, dětí se zbytky zraku, dětí nevidomých. 
 
Druhá část přednášky byla proložena dokumentárním filmem o nevidomé dívce z Jižních 
Čech integrované nejdříve v běžné MŠ, poté na běžné základní škole. Film byl natočen jako 
průřez života rodiny této dívky od jejího předškolního věku až po téměř ukončení základní 
školy. 
 
Významným tématem k připomínkám a dotazům byla problematika integrace dětí se 
zrakovým postižením do běžných škol, kompemzační pomůcky a jejich využití a vlastní 
zkušenosti  s integrací. 
 
Obě přednášející mají bohaté zkušenosti nejenom z akademické půdy, ale rovněž i z práce s 
klienty, přednáška byla proto neustále doplňována zajímavými poznatky a zážitky přímo 
z praxe. 
 
V závěru semináře byl představen výzkum, který v této době probíhá se studenty VŠ se 
zdravotním znevýhodněním. 



 
Skladba účastníků byla poměrně pestrá – učitelky MŠ, úřednice, pracovnice Speciálního 
pedagogického centra pro zrakově postižené, psycholožka, učitelé SOŠ – a všichni si snad 
kromě písemných materiálů se stručným shrnutím celého semináře odnesli také nové 
poznatky a pocit příjemně prožitého dne a času, který nebyl promarněný. 
 
 

Mgr. Alexandra Bláhová 
     manažerka projektu 


