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Druhé setkání – téma integrace
Proběhlo v polovině ledna letošního roku. Téma inte-
grace bylo zvoleno na žádost rodičů. V rámci programu 
vystoupily dvě neslyšící ženy - Mgr. Radka Nováková 
a Marie Pangrácová. Obě mají osobní zkušenosti se 
vzděláváním v integraci i ve škole pro sluchově postiže-
né. Vyprávěly o svém studiu od základní až po vysokou 
školu, jak absolvovaly mateřskou. Prostřednictvím 
svých zážitků z integrace, pozitivních i negativních, 
předaly přítomným rodičům cenné rady a informace. 
Doporučily jim, aby umožnili svému neslyšícímu nebo 
nedoslýchavému dítěti v integraci kontakt s neslyšící-
mi dětmi a neslyšícími dospělými (třeba formou akcí 
pro neslyšící, letní tábory atp.). Dítě si lépe vytvoří 
vlastní identitu a pozná, že není na světě samo neslyší-
cí. Někdy si neslyšící děti, zejména děti slyšících rodičů 
myslí, že až vyrostou, budou také „normálně“ mluvit 
a že se „naučí“ slyšet. Důraz byl kladen na úlohu rodičů 
neslyšícího dítěte při integraci. Měli by se pečlivě vě-
novat jeho domácí přípravě, ověřovat si, zda je dítě ve 
škole i v kolektivu dětí spokojené.

Jedním z důležitých 
faktorů je i povaha dítěte.

Workshop Mgr. Pavly Krkoškové
Cílem bylo společně shromáždit pozitiva a nega-
tiva integrace neslyšících dětí do základních škol 
běžného vzdělávacího proudu. Rodiče diskutovali 
a rozebírali jednotlivá pozitiva a negativa. Jako 
pozitivum vnímali, že děti v integraci získají bohatší 
slovní zásobu a díky slyšícím spolužákům si osvojí 
slangové výrazy, se kterými se ve škole pro nesly-
šící nesetkají. S tímto názorem lze souhlasit pouze 
za předpokladu, že se jedná o úspěšnou integraci 
(Dítě má sluchové vnímání a mluvenou řeč na dobré 
úrovni, je aktivně zapojeno do kolektivu spolužáků, 
není závislé na pomoci asistenta pedagoga.). Podle 
rodičů jsou děti v integraci více samostatné a snáze 
komunikují se slyšícími. Je nutné si ale uvědomit, že 
mnoho faktorů určuje úspěšnost integrace. Dal-
ším pozitivem integrace je i škola, která se nachází 
v blízkém okolí bydliště dítěte.

Jako negativa integrace rodiče vnímají vysoký po-
čet dětí ve třídě. V případě, že je do třídy integrováno 
jedno neslyšící dítě, často vzniká komunikační ba-
riéra mezi neslyšícím dítětem a učitelem, ale i mezi 
spolužáky navzájem. Negativně je vnímán i fakt, že 
učitelé běžných základních škol nemají vystudova-
nou speciální pedagogiku a leckdy nemají zkuše-
nosti se vzděláváním neslyšících dětí vyžadujících 
odlišnou metodiku. V běžných školách není součástí 
výuky individuální logopedická péče, která je na 
školách pro sluchově postižené děti samozřejmostí. 
Negativem byla samota a sociální vyloučenost. Dítě 
může dobře zvládat komunikaci s učitelem, ale nebý-
vá přijato do kolektivu slyšících dětí jako rovnocenný 
člen.

Obě setkání provázela velmi příjemná atmosféra. 
Rodičům děkujeme za jejich aktivní zapojení se. SPC 
Duháček je díky přítomnosti neslyšícího speciálního 
pedagoga a tlumočníkům českého znakového jazy-
ka otevřeno všem. V současné době připravujeme 
setkání pouze pro neslyšící rodiče, které proběhne 
11. dubna v prostorách poradenského zařízení. Další 
setkání proběhne v květnu. Více na www.neslhk.com 
Těšíme se na Vás!

Tým Speciálně pedagogického centra Duháček
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S
peciálně pedagogické centrum Duháček ve 
Štefánikově ulici v Hradci Králové uspořádalo 
již druhé setkání pro rodiče sluchově 
postižených dětí. Program je vždy tlumočen 

do českého znakového jazyka, zváni jsou rodiče slyšící 
(neslyšících dětí) i neslyšící. Při přípravě setkání 
vycházíme z potřeb rodičů a z témat, která je zajímají. 
Během programu je zajištěno hlídání dětí včetně 
programu, a tak si rodiče mohou vzít děti s sebou. 
Rodiče seznamujeme s problematikou sluchového 
postižení, rozvojem komunikace u dětí a možnostmi 
vzdělávání dětí se sluchovým postižením.

První setkání – důležití hosté
Proběhlo v polovině listopadu loňského roku. Pozvá-
ní přijal MUDr. Jakub Dršata, PhD., foniatr z Fakultní 
nemocnice v Hradci Králové. Doktor Dršata se věnoval 
tématu diagnostiky sluchových vad. Seznámil rodiče 
s jednotlivými diagnostickými metodami a průběhem 
vyšetření. Krátce se věnoval i screeningovému vyšet-
ření sluchu u dětí. Dalším z hostů byla Mgr. Kateřina 
Černá působící na naší škole jako speciální pedagog. Je 
slyšící a má bohaté zkušenosti s výukou dětí prvního 
stupně i středoškoláků. Na setkání se věnovala tématu 
přípravy na nástup dítěte do školy a rodičům předsta-
vila způsoby výuky. Ve škole jsou otevírány dvě třídy 
rozdělené podle komunikačních potřeb dětí. Jedna 
třída se zaměřením na rozvoj mluvené řeči a slucho-
vého vnímání pro žáky nedoslýchavé a třída se žáky 
s kochleárními implantáty. V dalších třídách je kladen 
důraz na komunikaci v ČZJ pro žáky neslyšící. Program 
zakončila kolegyně ze SPC Duháček, Mgr. Farah Curry, 
která má bohaté zkušenosti s neslyšícími lidmi. Zkuše-

SPC Duháček nabízí své 
poradenské služby i neslyšícím 
rodičům, které mají slyšící nebo 
neslyšící děti.

Duháček

nosti získává díky své práci tlumočníka ČZJ a zahranič-
ním cestám do Ameriky.

Workshop na téma: „Narodilo se 
nám neslyšící dítě“
Cílem bylo s rodiči zavzpomínat na první okamžiky, 
kdy byla jejich dítěti zjištěna sluchová vada. Otázky se 
týkaly nejen toho, kdo a kdy jim tuto zprávu sdělil, ale 
především jak jim bylo sděleno, že jejich dítě nesly-
ší. První kontakt s odborníky je totiž velmi důležitý 
a může ovlivnit celý život neslyšícího dítěte. Farah Cu-
rry s rodiči probírala různá negativní pojmenování pro 
neslyšící a nedoslýchavé osoby, se kterými se setkávají. 
Rodiče se měli možnost zamyslet i nad pozitivy, která 
hluchota přináší. Ke svému překvapení zjistili, že nesly-
šet nemusí být vždy bráno jen jako postižení.

SPC


