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SPC Jihlava – Evropské trendy ve vzdělávání
V Mateřské škole a Speciálně peda-

gogickém centru Jihlava, které síd-
lí na Demlově ulici, již dlouhá léta 
poskytují kvalitní zázemí dětem, žá-
kům, ale také studentům se zdravot-
ním postižením. Pomoc zde najdou 
i jejich rodiče, pedagogové a široká 
veřejnost. Za dlouhá léta zde propra-
covali systém pomoci v oblasti speci-
álně pedagogické, psychologické, ale 
i sociální.

Mateřská škola je vzdělávacím za-
řízením pro děti předškolního věku, 
kde se společně setkávají děti dušev-
ně, tělesně a smyslově zdravé a děti s 
mentálním, tělesným, řečovým, slu-
chovým, zrakovým postižením, děti 
s poruchami autistického spektra a 
děti s více vadami. Jsou zde prová-
děny výchovně vzdělávací činnosti 
podle Školního vzdělávacího progra-
mu „Podej mi ruku“,  pracuje se na 
interaktivních tabulích, děti se mo-
hou seznamovat s cizím jazykem a 
s počítači, uplatňují se moderní pří-
stupy ve vzdělávání - dramaterapie, 
muzikoterapie, arteterapie, psycho-
terapie, ergoterapie, trampoterapie, 
hydroterapie, zraková stimulace na 
interaktivní tabuli, relaxační techni-
ky. Je využívána rehabilitace hrou na 
zobcovou nebo sopránovou fl étnu a 
v rámci celkového rozvoje také práce 
s keramickou hlínou. Pro děti je za-
jištěna i logopedická péče a speciální 
příprava na základní vzdělávání ve-
dená psychologem. Velmi přínosné 
jsou aktivity pěveckého sboru, poby-
ty dětí a rodičů v přírodě, jednoden-
ní poznávací výlety, plavecké výcviky 
pro předškoláky, karnevalové dny, 
netradiční výtvarné techniky v rámci 

volnočasových aktivit za účasti dětí a 
rodičů nebo velkoplošná promítání 
ve třídách.  Vybavení mateřské ško-
ly je přizpůsobeno našim potřebám. 
Máme počítače ve třídách, keramic-
kou pec, relaxační boxy, vodní lůž-
ko, vertikální lezecké stěny, speciální 
houpačky, zahradní hrací kouty, za-
hradní pohádkový hrad, víceúčelové 
a dopravní hřiště, temnou komoru 
pro zrakovou stimulaci, dále pracov-
nu s trampolínou, interaktivní tabu-
le, vířivou vanu s barevnými efekty a 
speciální počítačové programy. 

Speciálně pedagogické centrum  
je školské poradenské pracoviště 
a tvoří součást zařízení. Pracovní-
ci tohoto centra provádějí u klientů 
komplexní diagnostiku, depistáž, 
včasnou speciálně pedagogickou a 
psychologickou péči. Nabízejí speci-
ální terapie dle potřeb, výcvik speci-
fi ckých dovedností, nácvik používání 
kompenzačních pomůcek i sociálně 
právní poradenství. Velmi důleži-
tá je jejich metodická a supervizní 
činnost, dále pravidelné  konzultace 
s učiteli i soustavné vedení rodiny. 
Vydávají  rozhodnutí  o integraci, 
zajišťují kompenzační pomůcky, po-
suzují vhodnost asistence pedagoga 
a pomáhají pedagogům při tvorbě 
individuálních vzdělávacích plánů. 
Uplatňují nové didaktické metody a 
terapeutické směry při každodenní 
přímé práci s klienty. Speciální pe-
dagogové tedy poskytují komplex-
ní služby, vedení klientů, pedagogů, 
zákonných zástupců a napomáhají i 
v oblasti osvěty. Jejich spoluúčast je 
nezbytně nutná po celou dobu do-
cházky klientů do škol všech stupňů 

až po jejich profesní zařazení a za-
členění do společnosti. Odborníky v 
tomto zařízení jsou prováděny vyso-
ce specializované terapie - trampote-
rapie, individuální logopedická péče, 
bazální stimulace, Portage projekt, 
stimulace ve snoezelenu, alternativní 
a augmentativní formy komunika-
ce, strukturované učení, ovlivňování 
chování u klientů, prostorová ori-
entace a samostatný pohyb u lidí se 
zrakovým postižením, výuka Braillo-
va písma, zraková stimulace pomocí 
projekční techniky, psychomotorika, 
práce s rodinou, seznámení se zákla-
dy práce na interaktivní tabuli u dětí 
a žáků se zdravotním handicapem, 
arteterapie, muzikoterapie, dramate-
rapie, hydroterapie, reedukace speci-
fi ckých poruch učení a  prvky reha-
bilitace.

Pracovníci Mateřské školy a Spe-
ciálně pedagogického centra Jihlava 
se úspěšně zapojují také do různých 
projektů a grantů. Mezi nejvýznam-
nější patří investiční  projekt - „SPC 
Jihlava – Integrace pro všechny“. 
Vznikl v rámci strukturálních fon-
dů EU, společného regionálního 
operačního programu (SROP). Byl 
realizován v roce 2007 a fi nanční 
prostředky byly určeny na výstavbu 
poradenského pracoviště, ve kterém 
je poskytována komplexní péče kli-
entům s jakýmkoliv postižením a po-
krývá všechny okresy kraje Vysoči-
na. Druhým významným projektem 
je v současné době  projekt - „SPC 
Jihlava – Evropské trendy ve vzdě-
lávání“. Sledování trendů ve vzdělá-
vání je hlavním záměrem vedení ško-
ly, ale také všech pracovníků. Novou 

možností, jak tyto trendy v zařízení 
aplikovat, byla výzva Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, ope-
račního programu „Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost“. Byl vytvo-
řen projekt, který má velmi zajímavé 
zaměření. Spolufi nancování zajistil 
Evropský sociální fond a státní roz-
počet České republiky. Hlavní cílem 
je zapojení dětí a žáků se zdravotním 
postižením do počátečního vzdělává-
ní, dále pomoc rodičům těchto dětí a 
v neposlední řadě také pomoc peda-
gogům, kteří se o tyto děti nebo žáky 
starají. Co tedy od 2. 3. 2009 zařízení 
nabízí? Hydroterapii a kolorterapii, 
trampoterapii a zrakovou terapii, lo-
gopedii s využitím interaktivní tabu-
le, dále využívání informační techno-
logie a všech jejích produktů u dětí a 
žáků se zdravotním postižením a pří-
pravu na základní vzdělávání dětí se 
zdravotním postižením. Tento pro-
jekt je tříletý a během tohoto období 
budou v Mateřské škole a Speciálně 
pedagogickém centru Jihlava probí-
hat také pracovní dílny – arteterapie. 
Jedná se o velmi zajímavou aktivitu, 
která je zaměřena na možnosti práce 
s keramickou hlínou. Tyto dílny ve-
de zkušený profesionál a jsou určeny 
nejen pro děti a žáky se zdravotním 
postižením, ale opět také rodičům 
nebo pedagogům. V rámci celého 
období jsou připraveny i další ško-
lení a kurzy, které jsou zaměřeny na 
jednotlivé terapie. Odborníci speci-
álně pedagogického centra vypraco-
vali také  metodické příručky, které 
se týkají všech druhů postižení. Pří-
nosem je hlavně propojení teorie a 
praxe.          (Z podkladů magistrátu 

zpracoval -lm-)


