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Nejvíce zodpovědnosti je samozřejmě na nás, 
rodičích, kam to dítě nasměrujeme. Ale aby to 
nebylo tak, že jsme k němu nějak uvázaní a musí-
me se zcela vzdát svého života. Víte, ono se to dá 
vydržet pár let, ale dlouhodobě je to vyčerpávající 
a náročné. 

Co myslíte, že by se stalo, kdyby tady napří-
klad ta praktická škola nebyla?

No, nejspíše by většina děti se speciálními potře-
bami po základní škole zůstala sedět doma a s 
nimi i jejich rodiče. Tím by samozřejmě narůstala 
frustrace, protože když nemůžete chodit do prá-
ce, tak máte i míň peněz. A pokud máte i další děti, 

závazky, hypotéku…, pak si to jen zkuste předsta-
vit!

Já si třeba neumím představit, že bych musela 
přestat učit na vysoké škole a jen „sedět“ doma.

Dostáváte nějaké příspěvky, když se staráte o 
syna?

V současné době, když má dítě nějaké speciální 
potřeby, tak dostává od státu různé příspěvky na 
péči. 

Příspěvek je v podstatě pro dítě, ale v reálu z toho 
žije i ta pečující osoba, pokud je s tímto dítětem 
doma. 

Myslíte si, že tyto děti mohou žít plnohodnot-
ný život?

Záleží, co si pod pojmem „plnohodnotný život“ 
představíme. Pokud je to život zcela samostatný 
bez podpory okolí, tak je odpověď ne. Tyto „spe-
ciální“ děti totiž žijí ve svém světě a mohou v něm 
být šťastné, jen pokud my jim k tomu vytvoříme 
podmínky a nebudeme je nutit být jako ostatní. 

Já si myslím, že náš Honzík je velmi spokojený 
právě proto, že chodí do školy, kde má kamarády, 
kroužek, jezdíme na výlety a fungujeme jako nor-
mální rodina. Do budoucna bych ale ráda využila 
služeb stacionáře, jelikož dlouhodobá péče je 
opravdu náročná. 

Na internetu se občas objevují komentáře, 
kde se k dětem se speciálními potřebami vyja-
dřují lidé velmi nevhodně. Například ve stylu, 
že tyhle děti by neměly mít právo na život atd… 
Jak vy se k tomuhle stavíte? 

Mně se tohle naštěstí nikdy nestalo. Spíše se 
setkávám se soucitnými reakcemi. Podle mého 
názoru se budeme vždy dívat jinýma očima na lidi, 
kteří jsou něčím odlišní nebo zvláštní. Už jen pro-
to, že se vymykají běžnému průměru a my nechá-
peme jejich svět. 

V podstatě, pokud bychom uvažovali v tomto 
modelu, tak bychom mohli odsoudit i lidi, kte-
ří mají jenom jednu nohu, nevidí, nebo se jinak 
odlišují.  Proč odsuzovat děti, které jsou mentálně 
pomalejší? 

Vždycky budou slabé články a vyspělá společnost 
by se o ně měla postarat, přijmout je. Naše starouš-
ky taky nenecháme samotné doma, pokud potře-
bují speciální péči. Tak proč se nepostarat také o ty 
z nás, kteří za své postižení nemohou? A navíc, tyto 
děti si samy neporadí, nemají možnost volby. 

děti, aby byly jako ostatní


