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Dánsko  11. – 14. května 2011 

MANUÁL DOBRÉ PRAXE – STÁŽ V DÁNSKÝCH SPECIÁLNÍCH ŠKOLÁCH 

 

Stáž byla hrazena z prostředků grantu ESF a byla zaměřena na návštěvu tří speciálních škol 

pro mentálně postižené a děti s kombinovanými vadami.   

Součástí prohlídky škol byly i workshopy s pedagogy škol, výměna zkušeností, získání nových 

poznatků, nápadů, inspirace…  

Žáci naší školy připravili malé dárky a dopisy s nabídkou přátelství pro děti z Dánska. 

 

 

 

Do Prahy a z Prahy jsme se dopravili služebními vozidly, z Prahy do Kodaně a posléze do 

Aarhusu letecky. 

V Dánsku jsme cestovali vlakem, vozidly navštívených škol a městskou dopravou. 
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Stáže se zúčastnilo 10 pedagogů školy a 1 tlumočnice: 

Pavel Svoboda 

Lenka Rybová 

Eva Jarková 

Milena Honcová 

Eva Černá 

Jana Wagnerová  

Jaroslava Ledvinková  

Ivana Staňková  

Marie Chmelařová  

Alena Martinková  

Tlumočnice: 

Kateřina Novotná 
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Obecné poznatky z Dánska: 

Okolí Aarhusu je velmi malebné, má charakter nižších částí Vysočiny. Samotné město a obce 

v okolí jsou upravené, vzdušné, přestože historicky významné, tak moderně postavené. 

Můžete se zde procházet spoustou zeleně a parků. 

Nejpoužívanějším dopravním prostředkem je jízdní kolo, ve všech variantách (cyklistika je 

fenomén). Město Aarhus tento způsob dopravy podporuje i bezplatným zapůjčováním 

městských kol a rozsáhlou a bezpečnou sítí cyklostezek. 

Cenově Dánsko patří mezi dražší země. 

Celé město a jeho okolí vypadalo velmi sportovně, všude vidíme i mnoho běžců.  Město žije i 

společensky, ve večerních hodinách je ve městě celkem rušno. Panuje zde přátelská, klidná a 

příjemná atmosféra. 

 
 
 
 

  
 
 
 

1. navštívená škola - Randers - 12. května 2011 -  dopoledne 
 

Program:      - seznámení se školou, pojetím, programy, filosofií 

                  - prohlídka školy 

     Škola byla založena před 61 lety, pracuje v ní 100 zaměstnanců a navštěvuje ji 87 dětí (z 

okruhu 20 km). V 17 třídách pracují děti s autismem, kombinovanými vadami ADHD (děti 

s ADHD teprve 6. rokem). 

 

Přijetí dítěte: přijato jen tehdy, když rodiče souhlasí se spoluprací se školou. 

Povinná školní docházka: 9 - 10 let, potom asi (nejasné) 3letá jakási praktická škola. 

Kvalifikace učitelů: čtyřleté vysokoškolské vzdělání, následně si v praxi doplňují speciální 

pedagogiku. 

 

 

 



5 

 

Organizace   vyučování :  

Dopoledne probíhá výuka od 8.00 do 13.00 hodin (od 6.30 hod možnost školní družiny). 

Odpoledne děti mohou navštěvovat zájmové aktivity (např. hipoterapie, rybaření, výlety, 

stanování), ve kterých pomáhají mladí asistenti placeni státem (do 16.00 hod). 

Učební plán 22 – 28 hodin týdně. Je to plán, ve kterém se uplatňuje individuální přístup ke 

každému žákovi. Využívá se práce odborníků – muzikoterapeutů, logopedů, rehabilitačních 

pracovníků, psychologů, IT pracovníků atd.) 

Ve třídě obvykle pracují učitel (u nás třídní učitel), pedagog (u nás další učitel nebo asistent 

pedagoga) a asistent (u nás osobní asistent). 

 

 

Škola využívá častého a pravidelného testování dětí, které neslouží jako klasifikace, ale je 

diagnostickým prostředkem pro individuální práci s dítětem. 

Hodnocení (klasifikace) žáků se vypracovává spíše jako porovnání pokroku a výkonu.  

Při odchodu ze školy dostávají absolventi celkové komplexní hodnocení a je konzultováno 

s těmi, kteří se dál budou o dítě starat.  

Škola se snaží o pravidelná setkávání s rodiči, připravuje mnoho aktivit pro děti i rodiče 

(využívání vánočních i velikonočních tradic, oslavy, karnevaly atd.). 

Je zde obrovská snaha zaktivizovat rodiče pro spolupráci se školou. 

Cílem je zabezpečit žákům kvalitní život, samostatnost a získávání znalostí. 
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Při škole pracuje vzdělávací centrum na těchto úrovních:  

- rodinná škola (pravidelně učí rodiče, jak pracovat se svým dítětem, umožňuje vzájemná  

   setkávání a předávání zkušeností rodičů, apod.) 

- kurzy pro rodiče (alternativní komunikace, sexuální výchova apod.) 

- kurzy pro pedagogy (doplňkové studium speciální pedagogiky probíhá v přímo v praxi na  

  speciální škole) 

Třídy jsou malých rozměrů, studiového typu a plné pomůcek, často vyráběných svépomocí. 

Děti jedné třídy mají k dispozici své vlastní prostory – třídu, hernu, kuchyňský kout, 

oddychové a zklidňující koutky, hřiště, zahradu. Navozují atmosféru domova, soukromí, jsou 

barevní, pestré, veselé. 

Odborné pracovny jsou samostatné pracovny muzikoterapeutů, fyzioterapeutů, logopedů, 

psychologů, IT pracovníků. 

Chodby slouží k uložení speciálních pomůcek, jsou dobře průchodné a umožňují dětem  

volný pohyb. Zároveň se používají jako šatny. 

Škola se od nového školního roku bude stěhovat do nové velkoryseji postavené budovy. 
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2. navštívená škola - Djurs – 12. května 2011 odpoledne 
 
 
Progam:      - seznámení se školou, pojetím, programy, filosofií 

                     - prezentace některých programů školy 

                     - prohlídka školy (minimální z časových důvodů) 

Na škole pracuje 123 pedagogů (46 učitelů, 32 pedagogů a 45 asistentů). Navštěvuje ji 170 

dětí, které ve škole mohou pobývat od  8,00 do 16,15 hod (odpoledne zájmová činnost). 

     Prezentace učitelů školy:   

 

     1. malovací diktát  

 skupina 4 – 5 dětí kreslí společné téma podle vertikální a horizontální osy 

 pracuje se za soustavného vedení učitelem 

 cílem je nácvik pozornosti, upevňování vnitřní motivace, posilování důvěry v učitele, 

zvyšování vlastní sebedůvěry, příprava pro psaní 
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     2. komunikace prostřednictvím i-Padu  

 využíváno pro strukturované učení se zapojením rodiny  

 i-Pad dokáže i komunikovat, učí dítě slova  

 žák má všechny potřebné informace v i-Padu 

 přístroj je zapůjčen školou trvale 

 využíváno pro těžká postižení, autismus   

 hodí se i pro zábavu 

 používají volně stažitelné i placené programy 
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   3. řečová terapie 

 rozvíjí motoriku, smysly, taktilní dovednosti, koordinaci, rytmus, kooperaci 

 metody používané v tomto projektu také dlouhodobě používáme 
 
    4. muzikoterapie 

 tvoření příběhu, který je použit při dalších aktivitách 

 rozvoj sluchové orientace (hledání zvuku), usměrňování pozornosti, soustředění 

 rozvoj sluchové paměti (rytmické aktivity) 
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Ve škole pracuje nesmírně pozitivní tým, sehraný, navzájem se podporující. Díky rozsáhlým 

prezentacím programů na prohlídku školy jen minimum času. 
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3. navštívená škola - Aarhus - 13. května 2011 – dopoledne 

 

 
Program:   - úvodní teoretická část 

           - důkladná prohlídka školy 

Škola má 220 zaměstnanců (pedagogů + 17 provozních zaměstnanců (5 zástupců ředitele,  4 

THP, 4 fyzioterapeuti, 4 logopedi, 1 muzikoterapeut).  

Navštěvuje ji 225 dětí. Z toho 24 s kombinovanými vadami, 54 autistů, 147 s těžkým 

postižením (Downův syndrom a mentální postižení). 

Škola udržuje kontakty se zahraničím, dlouhodobě spolupracuje s MŠMT ČR. Paní ředitelka je 

velmi činná i v teoretické oblasti. Společně se svým zástupcem nás seznámili s provozem 

školy, se situací v dánském speciálním školství (integrace, úsporná opatření) atd. 
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Vybavení školy: vynikající, interaktivní tabule ve všech třídách, divadelní sál, mnoho různých 

odborných pracoven. Některé třídy jsou koncipovány jako studia  - 2 učebny, 2 oddechové 

místnosti, kuchyňka. 

Na škole je ICT zkušební místnost, kde specialista zjišťuje a doporučuje, jaké vybavení je pro 

kterého žáka nejvhodnější (klávesnice, myš, obrazovka, programy). 
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Obecná zjištění: 

 Nemáme se za co stydět. 

 Dle vyjádření managementu škol umožňuje legislativa vřadit cca 5% dětí z populace 

do vzdělávání pro děti s mentálním postižením a kombinovanými vadami, protože 

tyto děti mají potřebu speciálního vzdělávání. Jsou ale tendence snížit tento stav na 

odhadovaná 2%, ovšem pedagogové z těchto škol s tímto názorem nesouhlasí, 

pokládají ho za krok zpátky. 

 Žáci zpravidla děleni do 3 skupin, podle skutečných potřeb, prioritního handicapu 

o autisté + mentální postižení (od 3 dětí ve třídě) 

o generální postižení (průměr 5 - 6 dětí ve třídě) 

o ADHD 

 Pedagogové škol se vyhýbají, otázkám typu, pro jaký handicap je prioritně třída 

(skupina) určena. 

 Podle našeho názoru jsou na školách nejenom děti s lehkou mentální retardací a 

hlubší, ale i děti jednoznačně hraniční či podprůměrné. 

 Děti s lehkou mentální retardací byly často integrovány, ale stále více se pro 

neúspěch integrace vrací zpátky do speciálních škol. Vláda říká, že toto vzdělání je 

drahé. Speciální školy mají stále se mírně snižující rozpočty. 

 Vzdělávání handicapovaného dítěte má roční normativ 450.000,- DK , zatímco dítě na 

běžné škole 45.000,- DK. Celkově to je cca desetinásobek běžného normativu. 

 Navštívené školy měly vysoké procento dětí se středním a těžším postižením – pracují 

se všemi možnými metodami, „šijí“ výuku na míru. 

 Systém vzdělávání handicapovaných stejný jako u nás: speciální školy, integrace – 

skupinová, individuální. 

 Třídy jsou tvořeny malými skupinkami (3 – 12 dětí). Skutečnost ale je víceméně na 

dolní hranici. 

 Odpolední činnosti jsou vykonávány podle zájmu a individuálních možností 

v kolektivu dětí různého věku. 

 Školy v konkrétních místech přestávají být schopné nabídnout bezplatnou péči  

dětem z okolních měst a obcí. 

 Jsou organizovány i speciální mateřské školy. 
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 Škola využívá častého a pravidelného testování dětí, ne ale jako klasifikaci. Je to 

diagnostický prostředek pro individuální práci s dítětem. 

 Stát absolventům zajistí chráněné bydlení.         

 Nepočítá se s pracovním uplatněním absolventů. 

 Učitelé na školách působí  nesmírně pozitivně (happy) – vyplývá to nejenom ze 

zaujetí touto prací, ale i velmi příznivým poměrem – učitel x žáci. Není takový tlak na 

výsledek, vše probíhá „v pohodě“. 

 Vyučovací povinnost učitelů je 22 hodin týdně. 

 Velký důraz je kladen na spolupráci s rodiči. Je snaha naučit je pracovat s dítětem. 

Řídí se pravidlem, že rodič je expert na své dítě. 

 Na školách jsme viděli hodně ICT techniky (interaktivní tabule velmi časté, ale nemají 

je také všude, postupně doplňují). ICT také velmi speciální – pro nejtěžší vady. 
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Klady: 

 Ve školách vládne příjemná, vlídná atmosféra. 

 Školy jsou zařízením, prostorami a celkovou koncepcí mimořádně kvalitně 

vybaveny. Personální zajištění škol je z našeho pohledu zcela nadstandardní. 

 Při strukturovaném učení využívány mobilní telefony, případně i-Pad. 

 Vynikající je poměr pedagog x žák, zhruba 1:1. 

 Vtipně a bohatě vybavené autikoutky. 

 

 

 Integrační snahy sice jsou, ale také je společný názor všech, že potřebnou péči a     

podpůrná opatření běžné školy nezvládají. 

 Vynikající materiální zabezpečení, škola je z rozpočtu schopna zajistit i individuální 

ICT podporu žáků (mobilní telefony, i-Pad) 
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 V oblasti BOZP rozhodně nebují zbytečná byrokracie.  

 

 

 Školy zabezpečují a mají samostatné odborníky na rehabilitaci, logopedii, 

muzikoterapii, arteterapii, psychology. 

 Běžné jsou zájmové aktivity, ve kterých pomáhají mladí asistenti placení státem. 

 V Dánsku je zákon, že pokud je dítě označeno a uznáno jako handicapované, potom 

vše za něj platí stát, ovšem rodiče samotní mají podporu minimální (příspěvek), na 

péči jim stát uznává max. 5 hodin týdně. 

 Stát za to, že se o tyto děti nadstandardně stará, vyžaduje spolupráci rodičů na 

výchově a vzdělávání. 

 Uskutečňují se pravidelná setkávání s rodiči. Je snaha zaktivizovat rodiče pro 

spolupráci se školou. 

 Rodiče dávají souhlas se spoluprací se školou a pokud nespolupracují, tvrdě 

s vymáháním spolupráce pomáhá stát (sociální odbor). 
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 Děti mohou využívat četné prostory škol pro trávení přestávek. 

 Stát absolventům speciálních škol zajišťuje chráněné bydlení a chráněné dílny, příp. 

život v komunitách. 
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Zápory:  

 Stát již pokládá náklady na vzdělávání handicapovaných za příliš náročné - mluví se o 

integraci. 

 Nepočítá se prakticky se zapojením absolventů speciálních škol do pracovního 

procesu. 

 Velmi mírné je zajišťování BOZP. 

 Problematické je zajištění hygieny vyučování  - podle českých norem (velikost tříd, 

orientace lavic apod.)  

 Podmínky pro sport nemůžeme hodnotit, ale při prohlídkách škol jsme nikde neviděli 

velké tělocvičny a hřiště. 

 Ani jedna ze škol, podle diskuse s pracovníky, nevěnuje sportu moc času a zájmu. 

 Dánské děti nemají možnost využívat školní jídelny. Nosí si jídlo z domova. 
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Příležitosti a náměty 

Oblast organizace školy: 

 Škola pro rodiče žáků (zpravidla v prvním roce docházky) zajišťuje metodickou 

pomoc, radí, jak pracovat s dítětem, připravuje je na život s postiženým dítětem, 

stanovuje perspektivy. 

 Pravidelné testování dětí, není to klasifikace, ale diagnostický prostředek pro další 

práci s dítětem, sledování pokroku. 

 Při strukturovaném učení využít mobilní telefony, případně i-Pad či další technické 

pomůcky. 

 Nabízí se otázka „Tvořit portfolia žáka?“ 

 Individuálně vzdělávací plán opravdu pravidelně hodnotit, průběžně přizpůsobovat 

potřebám dítěte. 

 Organizovat pravidelná setkávání s rodiči, mnoho aktivit i pro rodiče, snažit se získat 

je pro spolupráci se školou. 

 Velký důraz klást na spolupráci s rodiči, učit je pracovat s dítětem. 

 Do žádosti o přijetí zakotvit souhlas rodiče se spoluprací se školou. 

 Pokud rodiče nespolupracují, měl by ve větší míře pomáhat stát (sociální odbory).  

 V rámci možností ještě více prosazovat klidný, vstřícný a přátelský přístup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Technická zdokonalení: 

 Zpracovat v elektronické podobě ucelený soubor pro použití  v  alternativní 

komunikaci (obrázky, piktogramy apod.). 
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 Odrážecí stěna na kopanou (cca 4 x 3 m) – udělat branky, body na strefování. 

Možnost používat měkký gumový míč. 

 Pískoviště pro vozíčkáře (otočná plata na sloupku – viz foto). 
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 Trampolína na úrovni země (pružení do prostoru pod úroveň země) – minimalizovat 

možnosti úrazu. 

 

 

 Zpřístupnit ICT velmi speciální – pro nejtěžší vady.  
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 Více využívat všechny prostory školy pro trávení přestávek, rozvoj volnočasových  

aktivit. 
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 Výtvarně zpracovat a realizovat návrh plošných her na zámkové dlažbě v atriu školy 

(využít pro výtvarné činnosti žáků). 

 

 V přetížených učebnách  používat sklopné stoly na zdi. 
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 Do problematických tříd pořídit z bezpečnostních důvodů dvojí kliky na dveřích. 

 

 Zařídit osobní pracovní koutky. 

 Pro imobilní děti vybudovat pojízdné systémy pro jejich přesun. 
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Přínos ze stáže pro nás 

   Potvrzení, že učitel má být „nad věcí“ a přesto projevovat laskavost, vstřícnost a úctu 

ke svým žákům na základě dodržování předem stanovených limitů. Škola má být 

veselé, radostné a bezpečné místo bez zbytečné byrokracie. V dánských školách se 

dýchá volněji nejen žákům, ale i učitelům (asi méně předpisů o bezpečnosti, 

psychohygieně apod., vypadají  „v pohodě“). 

    Hrdost, že naše škola je srovnatelná a  určitě v mnoha ohledech i lepší než dánská… 

Cílem našich základních škol praktických je příprava absolventů pro odborná učiliště a 

pro zaměstnání v jednodušších profesích, dánské speciální školy připravují děti pro 

život v komunách snad s podporou státu. 

   Snažit se testovat děti ne dle výkonu ve srovnání s ostatními, ale rozhodně podle 

stupně jejich postižení a v porovnání s jejich předchozím výkonem. 

    Vřazovat do výuky nejmodernější techniku, ale nezapomínat na starou „dobrou“ 

tabuli, jednotné učebnice, knihy, školní knihovny pro žáky i učitele. 

    Inspirace pro výzdobu školy. 

    Na závěr: otázka – nebylo tam těch postižených - hlavně těch těžce postižených dětí 

nějak příliš? (Dánů je 5 milionů, my navštívili v okruhu cca 50 km tři docela velké školy 

s postiženými dětmi…) 

 

Hodnocení organizace stáže 

Velmi kladně hodnotíme přesné naplánování a průběh stáže. Všechny (až na jednu 

nepodstatnou výjimku) časy příjezdů a odjezdů byly na minutu přesné. 

Možná by bylo i pro školu v Djurs přijatelnější uskutečnit návštěvu dopoledne (o den delší 

stáž?). Odpoledne nezbyl čas na prohlídku školy. 

Jako větší problém se jeví váznoucí komunikace s dánskými pedagogy (máme rozhodně 

menší dovednost komunikace v anglickém jazyce než naši kolegové z Dánska). 

Všichni účastníci stáže hodnotí její průběh jako vynikající. Návštěvy všech škol v nás 

zanechaly hluboký dojem. Posílilo to naše pedagogické vědomí a utvrdilo nás to ve 

správnosti existence speciálního školství, které pomáhá vzdělávat a začleňovat postižené 

dítě do společnosti. Dítě s handicapem má mít šanci nejen na krásně prožité dětství, ale i 

na plnohodnotný život v dospělosti. 
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KONTAKTNÍ INFORMACE NAVŠTÍVENÝCH ŠKOL 

 

 

Název školy Kontaktní 

osoba 

Adresa školy Webové stránky 

VESTERBAKKESKOLEN 

– RANDERS 

Wivi Hoijer Nålemagervej 118, 

8920 Randers NV 

www.vesterbakkeskolen.dk 

DJURSLANDSSKOLEN 

– ØRUM DJURS 

Jesper Juel 

Pedersen 

Djursvej 10,  8586 

Ørum Djurs 

www.djurslandsskolen.dk 

STENSAGERSKOLEN - 

ARHUS 

Bente 

Wittrup 

Mortensen 

Stensagervej 11, 8260 

Viby J 

 

www.stensagerskolen.dk 

 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=1704197793&to=http%3a%2f%2fwww%2estensagerskolen%2edk%2f
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PREZENTACE NAŠÍ ŠKOLY V DÁNSKÝCH ŠKOLÁCH 

HRADEC KRALOVE 

SPECIAL SCHOOLS

Denmark, 11th – 14th May 2011
 

This visit is realized within the project:

„Improving the Quality of the Education of 

Children and Pupils with Special Needs“ 

that is cofinanced by the European Social Fund 

and the state budget of the Czech Republic
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The System of the Special Education 

in the Czech Republic

Financing:

 The donation is per pupil from the state budget 
– to ensure the basic run of a school

 The special development programmes – an 
grant aid from region/ municipalities (special 
and modern equipment, leisure time activities 
etc.)

 EU projects

 Own resources – less than 1 % of the budget
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Hradec Kralove

• The centre of the Region of Hradec 

Kralove

• 96000 inhabitants

 

Hradec Kralove
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Our school – Basic Data

 Pupils: 265

Children and pupils with mental handicap (mild, 
moderate or severe), combined handicap or 
autism

 Personnel:

Teachers: 46

Special education consultants: 5

Pedagogical assistants: 13

 Founder: Hradec Kralove Region

 

Our school

 Preschool Education

 Special Kindergarten

 Preparatory Grade of Special School

 Elementary Education

 Practical Elementary School

 Special Elementary School 

 Secondary Education

 Practical School

 Lifelong Learning

 Activation Centres
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Other activities in our school

 Special Pedagogical Centre

– the guidance, counselling and special 
education services for children, parents and 
teachers of our and other schools

- individual care

- the regional counselling centre for autism

 Leisure time activities

 Sports – ping-pong, tennis, swimming, skiing, 
ball games, floorball etc.

 

Other Special Education Programmes

• Canistherapy

• Snoezelen
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Contact

 Mateřská škola, Speciální základní škola a 
Praktická škola Hradec Králové

 address: Hradecká 1231, 50003 Hradec Králové, 
Czech Republic

 The head of the school: PaedDr. Pavel Svoboda

 phone no.: +420 495 514 814

 e-mail: pavel.svoboda@specialnihk.cz

www.specialnihk.cz

 

 

 

 

 

 

 


