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1. OSOBNOST A ČINNOST MENTÁLNĚ HANDICAPOVANÉHO ŽÁKA
Mentálně handicapované žáky, navštěvující odborná učiliště, můžeme rozdělit na žáky
mentálně retardované a na žáky výchovně zanedbané.
Mentálně retardovaný je takový žák, jehož poznávací činnost je trvale narušena v
důsledku vrozeného nebo získaného poškození mozku. Jedná se o strukturální poruchu celé
osobnosti žáka, která ovlivňuje psychickou i fyzickou stránku jeho osobnosti. U takového žáka
převládá konkrétnost myšlení a slabá schopnost zobecňovat. Řeč je po obsahové stránce chudší,
objevují se vady řeči. Paměť je převážně mechanická. Vlivem poruch v oblasti pozornosti je
doba osvojování si nových činností delší. Uchování a znovuvybavení je málo přesné a souvisí
většinou s doprovodnými emocemi. V důsledku malé zvídavosti jsou na nízké úrovni i zájmy
žáka, chybí touha o něco usilovat. Charakter žáka není limitován druhem a rozsahem postižení,
nýbrž určitým způsobem jeho životního stylu a životním prostředím.
Většina žáků má vadné držení těla se všemi s tím spojenými důsledky. Celkově se jeví
organismus žáka jako dříve unavitelnější.
Většinu žáků charakterizuje celková nebo částečná atypičnost motorického vývoje.
Atributem motoriky žáka eretického typu je pohybová zbrklost, motorické zlozvyky a nadbytek
pohybových činností. Naopak motorika žáka torpidního se vyznačuje pohybovou pasivitou a
pohybovou negramotností. Takový žák bývá často i velmi bázlivý a strach pro něj představuje
těžko překonatelnou bariéru.
Žák výchovně zanedbaný je žák s příznaky psychického zaostávání. Většina těchto
žáků pochází z méně podnětného rodinného prostředí. Pro takového žáka je obvykle
charakteristické pomalejší tempo vnímání a myšlení a slabší paměť. Motorický vývoj výchovně
zanedbaného žáka je srovnatelný se žákem zdravým.
Naprostá nehomogennost žákovského kolektivu s výraznými interindividuálními
diferencemi v možnostech žáků zvyšuje náročnost práce učitele. Má-li být jeho vyučovací
činnost efektivní, je primárním předpokladem důkladná znalost nejen obecných charakteristik
mentálně handicapovaného žáka, ale i znalost individuálních zvláštností, jimiž se jednotlivý žák
odlišuje od svých spolužáků. Učitel by měl mít informace o žákovi v oblasti:
- psychického rozvoje - úroveň vlastností osobnosti žáka
- fyzického rozvoje - anatomické, morfologické a fyziologické zvláštnosti organismu žáka
- pedagogické - úroveň jeho vědomostí a dovedností
- zdravotního stavu - rozsah postižení, choroby, momentální indispozice
- sociálních podmínek - znalost prostředí, v němž žák vyrůstá.
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2. CÍL A ÚKOLY TĚLESNÉ VÝCHOVY NA ŠKOLE PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI
VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
Cílem tělesné výchovy na odborných učilištích je přispívat svými specifickými
prostředky k rozvoji (ke kultivaci) osobnosti každého žáka v rámci jeho omezených možností,
zejména zajištěním optimálního tělesného a pohybového rozvoje žáka. Z obecného cíle pak
vyplývají konkrétní úkoly.
Výchovné úkoly:
- překonávat nechuť žáka k pohybu a vypěstovat u něj relativně trvalý vztah k aktivní
pohybové činnosti
- zvyšovat úroveň pohybových schopností
- odstraňovat negativní důsledky rodičovské výchovy
- odstraňovat sociální negramotnost, potírat egocentrismus žáka, učit ho žít a pracovat v
kolektivu
- formovat vědomí žáka od lokálního patriotismu až k vlastenectví
- přispívat k realizaci cílů ostatních složek výchovy rozumové, pracovní, estetické a mravní
Vzdělávací úkoly:
- rozšiřovat škálu pohybových dovedností jako základ pro vytváření pracovních návyků
- odstraňovat poruchy hybnosti a motorické zlozvyky
- rozšiřovat okruh vědomostí z oblasti tělesné kultury, zdravotní výchovy, dopravní výchovy
- zkvalitňovat řeč po stránce obsahové i formální
Mimo těchto úkolů přispívá tělesná výchova i k upevnění zdraví žáka. Rozumíme tím
nejen zdraví fyzické, ale i zdraví duševní. Vliv tělesné výchovy na organismus žáka není
automatickým důsledkem aktivity žáka v hodině tělesné výchovy. Je výsledkem záměrné
vyučovací činnosti učitele tělesné výchovy na odborném učilišti.
Zdravotní úkoly
- zkvalitňovat činnost centrální nervové soustavy a jednotlivých analyzátorů
- zkvalitňovat činnost vnitřních orgánů, zejména dýchacích a látkové výměny
- přispívat ke správnému růstu a držení těla
- zvyšovat psychickou a fyzickou odolnost žáků vůči vnějším i vnitřním vlivům
- osvojovat základní hygienické návyky a zásady správné životosprávy
- přispívat ke kompenzaci oslabených funkcí organismu

3. OSOBNOST UČITELE TĚLESNÉ VÝCHOVY NA ŠKOLE PRO DĚTI SE
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SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
Odborná úroveň
Z oblasti teoretické se předpokládají vědomosti z teorie tělesné kultury, z didaktiky
tělesné výchovy a z didaktiky tělesné výchovy tělesně oslabených. Dále vědomosti z dopravní
výchovy a ze zdravotní výchovy. Velký důraz se klade na znalost metodiky osvojovaných
pohybových dovedností a znalost pravidel her a soutěží v rozsahu učebních osnov tělesné
výchovy pro „zvláštní školy“.
Současně s teoretickou připraveností je nutná i optimální úroveň pohybové kultury
učitele, praktická znalost základních pohybových dovedností a věku učitele přiměřená tělesná
zdatnost. Předností je i hudební sluch. Praxe ukazuje, že s úrovní pohybových dovedností učitele
roste i jeho autorita.
Organizační schopnosti a dovednosti
Na rozdíl od jiných vyučovacích předmětů zaujímá značný podíl ve vyučovací činnosti
učitele tělesné výchovy příprava organizačních podmínek, tj. prostorové uspořádání nářadí a
náčiní, vymezení pohybu žáků v prostoru a v čase, organizace vlastní vyučovací činnosti a
učební činnosti žáka atd.
Zdravotní stav
Vyučovací činnost učitele v hodině tělesné výchovy na zvláštní škole je práce velmi
náročná a představuje pro učitele osobně značně fyzické a psychické zatížení.
Fyzické zatížení nespočívá jen ve vlastní tělocvičné aktivitě učitele, ale je spojeno i s přípravou
nářadí, s poskytováním dopomoci žákům a nakonec i s tím, že učitel nemá možnost si v průběhu
vyučovací hodiny sednout jako má v jiných vyučovacích předmětech.
Vyučovací činnost učitele v hodině tělesné výchovy na zvláštní škole je doprovázena i vyšším
psychickým zatížením. Hlavní příčinu vidíme v pocitu odpovědnosti za bezpečnost a zdraví žáků
při provádění tělocvičné aktivity. Mentálně handicapovaný žák nedokáže dostatečně přesně
odhadnout své možnosti a riziko úrazu je mnohem vyšší než v hodině tělesné výchovy zdravých
žáků. Dále na učitele číhají psychicky náročné situace, například v podobě nezvyklých situací ve
vyučovací hodině, může se objevit rozpor mezi původní představou učitele a vlastní vyučovací
činností. Učitel musí být odolný vůči negativním projevům žáků. Zejména na zvláštní škole se
častěji setkává s přestupky, hrubostmi, s nevhodným chováním, s nedůvěrou nebo negativismem.
Další předpoklady pro práci učitele tělesné výchovy na zvláštní škole se neliší od
předpokladů pro jakoukoli pedagogickou činnost. Jedná se zejména o angažovanost ve
výchovném procesu, profesní vyspělost, všeobecný přehled o společenském, kulturním a
hospodářském životě země, komunikativní dovednosti a schopnosti. Pedagog má mít kladný
vztah ke své práci i žákům, důležitý je zejména pedagogický optimismus, takt, humánnost, ale
také trpělivost, spravedlnost, důslednost, vytrvalost, srdečnost atd.

Ve vyučovací činnosti začínajících učitelů tělesné výchovy na „zvláštní škole“ se
objevují některé společné nedostatky:
- učitel se dogmaticky drží písemné nebo myšlenkové přípravy na vyučovací hodinu
- učitel není schopen modifikovat svoji vyučovací činnost na okamžitě vzniklou reálnou
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situaci ve vyučovací hodině
- učitel obrací častěji svoji pozornost k celé třídě a méně často se dostává do interakce s
jednotlivým žákem
- ve vyučovací činnosti učitele převažuje dominantní přístup k žákům
- vyučovací činnost učitele je poznamenána nedostatky v oblasti organizační, z čehož plyne
menší účinnost jeho vyučovací hodiny, případně i problémy s kázní žáků
- verbální projev učitele je příliš odborný, zabíhající do detailů, projevují se nedostatky v
hlasovém vedení hodiny
Doporučuje se :
- sledovat odborné časopisy a literaturu s cílem rozšiřovat si zásobník cviků, seznámit se s
úpravami pravidel her a soutěží, s výsledky výzkumů, které lze bezprostředně aplikovat v
pedagogické praxi
- zúčastňovat se seminářů, školení, konferencí vztahujících se k problematice tělesné výchovy
postižených
- usilovat alespoň nárazově o sebereflexi vyučovací činnosti v hodině tělesné výchovy,
provést záznam své vyučovací činnosti s následnou sebekritickou analýzou
Tělesná výchova je rozvíjení tělesných a pohybových a schopností a dovedností,
fyzické a psychické odolnosti a pohybové kultivace. Součást obsahu všeobecného vzdělávání,
součást života žáků ve škole. Je to vyučovací předmět podporující tělesné a pohybové zkušenosti
žáků, má také kompenzační a relaxační funkci. Součástí obsahu předmětu jsou základy
sportovních her a speciálních sportovních disciplín (Průcha, 1998).
Školní tělesná výchova se realizuje především na základních a středních školách a
zaměřuje se na zabezpečení optimálního tělesného rozvoje, pohybového vývoje a základního
tělovýchovného vzdělání každého jednotlivce (Vilímová, 2002).
Školní tělesná výchova je přibližně 130 let organickou součástí výchovy a vzdělání na
školách v českých zemích. Předpoklady a podněty k jejímu vzniku, vymezení cílů, obsahu,
tvorbě vyučovacích metod a organizačních forem však vznikaly již mnohem dříve (Vilímová,
2002).

4. TĚLESNÁ VÝCHOVA NA ODBORNÉM UČILIŠTI
Tělesná výchova je řazena mezi povinné předměty. Získané poznatky, dovednosti a
návyky by si žák měl možnost ověřovat, doplňovat a obohacovat v dalších formách pohybových
aktivit v průběhu výuky (pohybové aktivity o přestávkách, zdravotní tělesná výchova atd.) i
mimo vyučování (zájmové sportovní kroužky, sportovní soutěže, turistické akce apod.).
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Přednost na těchto školách by měly dostávat:
1) průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, vyrovnávací a jiná cvičení
+ protahovací a napínací cvičení
+ rychlostně silová cvičení
+ dechová cvičení kompenzační a relaxační cvičení
+ vyrovnávací cvičení
+ jóga
+ psychomotorická cvičení
2) atletika
+ průpravné atletické činnosti
+ běh na 50 metrů
+ vytrvalostní běh na 3 -- 6 minut
+ skok do dálky
+ hod míčem
3) gymnastika
+ průpravná gymnastická cvičení
+ kotoul a jeho modifikace
+ kotoul vzad a jeho modifikace
+ skoky prosté z trampolíny
+ ručkování ve visu
+ rytmizovaná chůze a základní taneční kroky
4) pohybové hry
+ pohybové hry pro ovlivňování kondičních a koordinačních předpokladů
+ hry pro rozvoj pohybových dovedností a manipulace s náčiním
+ průpravné hry
5) sportovní hry
+ základní manipulace s míčem
+ minihry a hry podle upravených pravidel
+ průpravné hry

6) cvičení s netradičním náčiním
Pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem se zřizuje zdravotní
tělesná výchova, kam jsou žáci zařazováni na základě doporučení lékaře.
Tělesná výchova na speciálních školách
Tělesné výchově je věnován značný počet hodin vzhledem k jejímu nezastupitelnému
postavení při výchově žáků s mentální retardací. Pojetí tělesné výchovy sleduje cíle zdravotní,
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zaměřené na správné držení těla, zvládnutí základních pohybových dovedností, rozvíjení a
posilování pohybové výkonnosti, zvyšování tělesné zdatnosti. Tělesná výchova přispívá
k utváření pozitivních psychických vlastností žáků. V tělesné výchově jsou prováděny i sezónní
činnosti a nácvik základů kolektivní hry. Důležitou součást tělesné výchovy tvoří cvičení
koordinační, relaxační a cvičení v přírodě.
Přednost na speciálních školách by měly dostávat:
+ Cvičení pro správné držení těla
+ Kondiční cvičení
+ Koordinační cvičení
+ Základy gymnastických cvičení
+ Základy sportovních her
+ Sezónní činnosti
Pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem se zřizuje zdravotní
tělesná výchova, kam jsou žáci zařazováni na základě doporučení lékaře.

5. CVIČENÍ PRO SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA
Cvičení zaměřené na posilování, uvolňování a protahování jednotlivých svalových
skupin, které se podílejí na správném držení těla, na zvětšování rozsahu pohyblivosti kloubů.
Nácvik dýchání. Relaxační cvičení.
Kondiční cvičení
Chůze - navození správného držení těla při chůzi, volný pohyb paží během chůze, chůze
daným směrem, chůze po čáře, laně, chůze v zástupu, nácvik rytmické chůze s
udáváním tempa. Překračování nízkých překážek při chůzi.
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Běh -

nácvik tichého našlapování při běhu, zvedání nohou, ohýbání v kolenou, nácvik
běhu na daný signál, běh po celé ploše, běh v zástupu.

Skoky - poskoky na místě snožmo a střídavě na jedné a druhé noze, poskoky z místa, skok
přes čáru, skok z výše 10 -- 15 cm do podřepu.
Lezení - libovolným způsobem vpřed, podlézání, přelézání, prolézání překážek.

Házení a chytání - nácvik chytání míče koulejícího se po zemi, po mírné šikmé ploše, nácvik
chytání hozeného míče, házení na terč, nácvik nadhazování míče obouruč.
Manipulace s drobnými předměty.
Cvičení s využitím lavičky, švédské bedny. Výstup na švédskou lavičku, přechod lavičky a
sestup z lavičky. Strečink.
Koordinační cvičení
Uvědomění si jednotlivých částí těla. Uvědomělý pohyb končetin i se zavřenýma
očima. Cvičení pohybové koordinace.
Základy gymnastických cvičení:
- vzpor dřepmo, sed roznožený s předklonem, kolébka, poskoky snožmo, válení
sudů z mírného svahu, nácvik 1.fáze kotoulu -- "okénko",rovnovážné postoje na
jedné noze.
Základy sportovních her:
- hry s míčem. Kolektivní hry s využitím chůze, běhu. Honičky aj.
Sezónní činnosti:
- v zimním období jde o hry na sněhu, nácvik chůze po kluzké ploše, klouzání,
sáňkování, koulování. Turistika po celý rok. Dle možností lze realizovat plavecký
výcvik.

Metodický postup při zdravotních cvicích
Dospělý sám zvolený cvik předcvičuje a doprovází jej slovní instrukcí. Dítě dospělého
napodobuje. U obtížnějších cviků je třeba zvolit analyticko-syntetickou metodu a postupovat po
jednotlivých fázích. Neprovede-li dítě cvik správně ani po opakované slovní instrukci a nedaří-li
se nápodoba, pomůže mu dospělý při provedení cviku, popř. jej celým cvikem vede, takže dítě
cvičí pasivně. V dalším opakování již vede k samostatnému aktivnímu provedení podle
nápodoby.
Hudebně pohybová výchova je zaměřena na koordinaci pohybu s rytmem hudby, popř.
řeči na uvědoměle vedený pohyb, odstranění tvrdosti a křečovitosti v pohybovém projevu. Při
chůzi či běhu s hudebním doprovodem sledujeme zlepšení chůze, která je u mnohých
postižených nápadná právě špatnou koordinací. Význam hudebně pohybové výchovy zdůrazňuje
většina pedagogů, pracujících s mentálně postiženými dětmi.
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Základy akrobatických cvičení směřujeme na rozvíjení obratnosti dítěte, překonávání
strachu z nezvyklých poloh, postojů a jejich změn i k udržení rovnováhy. Dospělý zde není
pouze cvičitelem, ale stává se i živým nářadím, které lze přelézat, podlézat, překračovat,
přeskakovat, obíhat, na němž lze provádět různé obtížné prvky, např. stoj na rukou, kotoul aj. Při
akrobatických cvičeních dodržujeme hledisko bezpečnostní více než kdy jindy (Černá, 1976).
Postižené děti mohou mít tělocvik
Tělesná výchova nemusí být pro děti se zdravotním handicapem žádné tabu. To, jak
zapojit například školáka na vozíku do fotbalového týmu zdravých spolužáků, budou v příštích
třech letech „vyučovat“ Centra podpory integrace. Ta právě vznikají pod patronátem Univerzity
Palackého ve čtyřech moravských krajích.
„Učitelé většinou nevědí, že ve hře stačí jen změnit podmínky, pomůcky nebo pravidla,
aby se mohli zapojit i žáci s těžším zdravotním postižením,“ řekla koordinátorka projektu Alena
Vyskočilová z katedry Aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury Univerzity
Palackého v Olomouci. Informace podle ní často nemají ani pracovníci speciálních
pedagogických center, která integrovaným dětem s postižením vypracovávají individuální
vzdělávací plány. „Přestože se děti se zdravotním postižením dokážou zapojit do předmětů od
matematiky a češtiny až po výtvarnou výchovu, z tělesné výchovy zůstávají v devadesáti
procentech případů osvobozeny,“ dodala Vyskočilová. Už od srpna fungují Centra podpory
integrace v Litovli, Zlíně, Brně a Ostravě. Střediska nabídnou nejen poradenství, ale připraví i
výukové materiály a školení pro učitele i pracovníky nestátních neziskových organizací a
středisek volného času. Partnerům projektu budou zdarma půjčovat také sportovní a sportovně
kompenzační pomůcky. Projekt je společně financován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Cílem je:
-

minimalizovat vliv zdravotního postižení na výsledek sportovní soutěže
zaměření na zdravotní tělesnou výchovu některých nejvíce namáhaných svalových
oblastí
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