Práce s dětmi s těžším mentálním postižením
1.
Paragrafy kontra praxe : základní školy speciální ve prospěch svých dětí
porušují legislativu / Radmil Švancar -- cze
In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN 0139-5718 -Roč. 121, č. 22 (2018), s. 9-11.
Podle vyhlášky by měly děti se středně těžkým i těžkým postižením navštěvovat
běžné mateřské školy. Tato postižení jsou často spojena s některým z dalších
postižení – tělesným, smyslovým nebo autismem a běžné mateřské školy na jejich
přijetí nejsou připraveny. Školy v současnosti otevírají přípravný stupeň a děti
pak vřazují do tříd školy. Česká školní inspekce upozornila na to, že tato praxe
odporuje vyhlášce. Ředitelé několika základních škol byli osloveni a k dané
problematice se v článku vyjádřili.
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2.
Bisfenol a poruchy chování u dětí / Jaroslav Petr -- cze -- Obsahuje
bibliografické odkazy: 3
In: Psychologie dnes -- ISSN 1212-9607 -- Roč. 24, č. 9 (září) (2018), s. 28-31.
Autor se zabývá otázkou závislosti psychických problémů dětí (poruchy
pozornosti, hyperaktivita, úzkosti, deprese, zvýšená agresivita) na znečištěném
životním prostředí. Uvádí příklad chemikálie bisfenol A, který vyrábějí chemičky
na celém světě. Vyskytuje se v řadě plastů, ale obsahuje ho i papír, fólie
vystýlající vnitřek plechovek s nápoji ... Vyšší obsah bisfenolu A po vstupu do
organismu živočichů včetně člověka narušuje vnitřní hormonální rovnováhu,
plodnost, působí na lidský mozek, způsobuje poruchy soustředění, hyperaktivitu a
problematické chování. Řada výrobců garantuje, že tato chemikálie z jejich
produktů vymizela (označení BPA free), ale byl nahrazen bisfenolem S, který

však způsobuje stejné škody (hledejte BPS free). Závěrem autor uvádí, že počet
chemikálií s endokrinně disrupčními účinky odhadují experti asi na tisíc.
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