
Práce s dětmi s lehčími formami mentálního postižení 
 

1. 

Sebevzdělávací materiály pro rodiče s mentálním postižením jako jedna z 

možností speciálněpedagogické intervence  / Monika Mužáková, Jana 

Bernoldová, Zdeňka Adamčíková, Iva Strnadová -- cze -- Obsahuje bibliografické 

odkazy: 

In: Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN 

1211-2720 -- Roč. 24, č. 3 (2014), s. 243-247. 

 

Článek popisuje proces tvorby a využití českých sebevzdělávacích materiálů při 

učení rodičů s mentálním postižením v oblasti péče o jejich dítě. Autorky 

představují tuto edukační oporu jako jednu z možností speciálněpedagogické 

intervence pro rodiče s mentálním postižením. Vycházely ze zahraničních 

výzkumů, které prokázaly vysokou účinnost obdobných pomůcek pro zvyšování 

rodičovských kompetencí. České edukační listy jsou tematicky zaměřené (v 

příloze ukázka edukačních listů). 

rodiče ; rodičovská role ; výchova dítěte ; péče o dítě ; mentálně postižený ; 

mentální handicap ; speciální pedagogika ; zákrok ; sebevzdělávání ; způsobilost ; 

pomůcka 
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http://katalog.npmk.cz/documents/433985 

 

 

2. 

Spí se v Králíčku a na Hradčanech : jediná škola v zemi nabízí internát i dětem ze 

základky / Radmil Švancar -- cze 

In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -- 

Roč. 117, č. 43-44 (2014), s. 10-11. 

 

Autor představuje speciální základní školu v Novém Městě nad Metují, která se 

orientuje na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (tj. na žáky s 

nižším mentálním postižením a na žáky s poruchami chování). Jako jediná 

základka u nás nabízí dětem, které by ji pro dojíždění z větší dálky nemohly 

navštěvovat, internátní ubytování. V internátu mohou pobývat i místní děti, pokud 

o to požádají rodiče. 
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3. 

Škála pro hodnocení zvládání dovedností osob s mentálním postižením / Lucie 

Francová, Hana Válková -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy 

In: Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky -- ISSN 

1211-2720 -- Roč. 24, č. 3 (2014), s. 171-182. 

 

Cílem projektu bylo zajistit vhodnou škálu pro hodnocení změn v ukazatelích 

adaptivního chování osob s mentálním postižením. Škála umožňuje hodnotit tři 

oblasti adaptivního chování: soběstačnost, oblast sociálně-vzdělávací a oblast 

mezilidských vztahů. Škála pro hodnocení zvládání byla navržena pro rodiče osob 

s mentálním postižením a pro osoby profesně zaměřené na práci s nimi. Pro české 

prostředí a český jazyk byla transformována anglická verze (Scale for Assessing 

Coping Skills autorů Whelan a Speake) pod názvem Škála pro hodnocení 

zvládání dovedností. 
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