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Ve svém krátkém příspěvku bych chtěl upozornit na význam setkávání rodin dětí 
s hluchoslepotou. 
Většina žáků naší školy jsou děti se sluchovým postižením. Setkávání rodin sluchově 
postižených dětí je časté a má mnohaletou tradici. Většinou se jedná o víkendové pobyty nebo 
o letní tábory s různým zaměřením – na sport, turistiku, kulturu apod. Pro žáky školy i jiné 
děti tyto akce převážně pořádá Oblastní unie neslyšících v Olomouci. Podobná setkání rodin 
dětí s hluchoslepotou se pořádají také u našich přátel na Slovensku. 
Při konání I. konference o hluchoslepých v únoru minulého roku jsme se na podnět pana 
Denise Lolliho dohodli se sdružením „Záblesk“, že uspořádáme také nějaké víkendové 
setkání rodin dětí s hluchoslepotou. 
Termín jsme stanovili na konec října – 24. až 26. 10. 2003. Bylo nutné ještě stanovit místo a 
náplň pobytu. Nebyl by problém uskutečnit setkání u nás ve škole. Máme možnost pěkného 
ubytování, stravování a také vybavení na různé zájmové aktivity. Ale chtěli jsme toto setkání 
uspořádat mimo školu, kde může být atmosféra uvolněnější a kde uvidíme jak se chovají děti 
v novém, neznámém prostředí. 
Volba padla na „Loveckou chatu – Autodemont“ v Horce nad Moravou. Chata se nachází asi 
8 km od školy v krásném prostředí CHKO – Litovelské pomoraví. 
Chtěl bych i touto cestou vysoce ocenit přístup provozovatelů a zaměstnanců lovecké chaty 
k zajištění našeho setkání, jejich ochotu a péči po celou dobu pobytu. Patří jim za to velký 
dík. 
Oslovili jsme několik rodin. Někteří se omluvili pro nemoc, někteří pro rodinné důvody, takže 
nakonec se setkání zúčastnily 4 rodiny hluchoslepých dětí – 2 našich současných žákyň, 1 
bývalého žáka a jedné klientky, která je v současné době umístěna v ÚSP. Za naši školu se 
setkání zúčastnily učitelky a vychovatelé ze třídy pro HS, některé pracovnice SPC a také já. 
Náplní setkání byla především rekreace dětí, informace o kongresu o HS v Kanadě a dále 
vyhodnocení úkolů a závěrů z I. konference. V neposlední řadě to byla také výměna názorů a 
zkušeností při práci s dětmi s HS. 
Loveckou chatu jsme si vybrali nejen pro její pěkné prostředí a okolí, ale také proto, že u 
chaty jsou stáje s jezdeckými koňmi, volně zde pobíhají i další zvířata – ovce, kozy a psi. Lze 
také vidět divoce žijící ptáky a zvěř.  
Se zájmem jsem pozoroval, jak se děti adaptují v novém, neznámém prostředí, jak se orientují 
a jak se chovají např. v restauraci apod. Dosud jsem měl zkušenosti většinou s jejich 
chováním v prostředí školy. 
Velkou radost některým působila jízda na koni – tuto zkušenost již měly děti z dřívějška. 
Mohly si pohladit psy, ovečky a kozy. Rozdíly v „odvaze“ byly velké. Ale všichni jsme si 
museli dávat pozor na jednoho kozlíka, který trkal. 
Pro mě osobně bylo zajímavé setkání s našim bývalým hluchoslepým žákem, který přestoupil 
do speciální školy v místě bydliště. Viděl jsem ho po 4 letech. Přitom v naší škole byl od 
svých pěti let. Nyní je to 17 letý mladík. V některých směrech mě velmi překvapil – svým 
způsobem komunikace, přehledem o autech. Cítil jsem velké uspokojení, protože to co dokáže 
a čeho je schopen je také zásluha naší školy, protože u nás dostal základy. 
Velice významné a zajímavé pro nás pro všechny (doufám, že i pro rodiče), bylo neformální 
společenské posezení mezi programem a večer „u kávy“. Ve škole, když se vidíme s rodiči, 



řešíme většinou školní věci a záležitosti. Na běžné problémy, které musí řešit rodiče HS dětí 
doma není čas a prostor. Na chatě si rodiče navzájem sdělovali své dojmy, úspěch, ale i 
problémy a těžkosti při výchově svých dětí. 
Při těchto setkáváních my, kteří pracujeme s HS, získáváme jiný náhled na danou 
problematiku, poznáme děti a rodiče z jiné stránky. Rodiče si mohou navzájem ověřit, zda 
jejich postupy při výchově a péči o jejich HS dítě správné, podobné nebo stejné. 
Závěrech bych chtěl říct, že na základě hodnocení víkendového pobytu v Horce nad Moravou, 
se budeme snažit ve spolupráci se sdružením „Záblesk“, případně s dalšími organizacemi a 
sdruženími pořádat nová setkání rodin HS dětí. 




