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Úvodník

Milí čtenáři,

letos na jaře je konečně, po dlouhé době, v EDOVI zase rušno. Po dvou-

leté pauze jsou v plném proudu přípravy na pobytový kurz pro rodiny ve 

Smilových Horách. Všechny se moc těšíme na společné zážitky. Získá-

váme tím také skvělou možnost poznat rodiče i děti v nových souvislos-

tech a situacích. A hlavně, rodiny se mohou seznámit navzájem a naživo 

sdílet své zkušenosti a inspirovat se.

V červnu, v prostorách Centra Filipovka, chystáme opět Zahradní 

slavnost s hudbou, občerstvením a zajímavými stanovišti pro děti. Kdo 

sleduje dění na webových stránkách https://www.eda.cz/cz/o-nas/co-je-

-u-nas-noveho/ a facebook Rané péče EDA, je v obraze.

Jinak v tomto čísle Zpravodaje se můžete opět inspirovat zajímavými 

nápady na výrobu pomůcek, v Infoservisu najdete další pokračování 

sociálně právních informací, o které máte velký zájem, a také zde najdete 

avízo na velmi zajímavý kurz „Sourozenci dětí s postižením“, který je určen 

nejen odborníkům, ale i vám rodičům. Někteří jste se již s tímto tématem 

setkali na našich webinářích.

Doufáme, že jsme vás příjemně naladili, a věříme, že si každý něco zajíma-

vého pro sebe vyberete! 

 Lucie Gregorová, poradkyně rané péče a redaktorka
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TOMBOLAO SKVĚLÉ CENY!

Akce proběhne ve spolupráci se Světluškou  
a společností Kaufland ČR. Za podpory Pivovaru Spojovna.

Nezisková organizace 
EDA vás zve na tradiční

Účinkují Divadlo DAMDAM, 
Ráchel Skleničková, United Heads, 
Moody Cat Band a Ester Kočičková, 
jež bude zároveň odpolednem provázet.
Dále na vás bude čekat  
kreativní tvoření, asistenční psi, 
zážitková stanoviště, táborák, 
bohaté občerstvení

ZAHRADNÍ 
SLAVNOST

16. 6. 2022
14.00–21.00
Centrum Filipovka
Filipova 2013/1 Praha 4 – Chodov



 Jarní prodejní a prezentacní akce 
     s EDOU

Na konci dubna pozvala EDU na konferenci společnost IPSOS, která pro-
vádí průzkumy trhu a poradenství. Tématem setkání byl firemní přístup 
ke společenské odpovědnosti. 
Všem přítomným jsme nabídli naše charitativní předměty a zároveň jsme 
měli příležitost navázat cenné kontakty. Díky konferenci jsme získali nové 
informace a poznatky důležité pro pochopení přístupu firem k podpoře 
neziskových organizací i k dobročinnosti. Děkujeme za příležitost se tako-
vé akce účastnit a moci přítomné seznámit s tím, co EDA pro rodiny dětí 
s postižením dlouhodobě dělá. 

Po dlouhé covidové odmlce jsme měli v období před Velikonoci opět 
příležitost mít stánek na benefičních jarmarcích ve společnosti ČEZ a O2. 
Děkujeme za všechna milá setkání s podporovateli a ostatními neziskovkami.

Zuzana Malá, asistentka marketingu
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 EDA má nový e-shop 

Už jste viděli náš e-shop v novém kabátě? 
A víte, že máme i jiné novinky?

Od letošního jara fungujeme přes nové prostředí. Jsme vděční, že nám 
zdarma pomůže s provozem našeho internetového obchodu společnost 
SHOPTET, která zajišťuje prostředí pro obchodování v Česku, Slovensku 
a Maďarsku. Tuto profesionální platformu využívá už více než třicet tisíc 
e-shopů. 

Kromě nového vzhledu obchodu máme i 2 nové motivy hrnečků 
– modrého slona pro štěstí a fialovou kočku pro radost, které můžete 
pořídit do sady k hrnečku s kačenkou a psem. Obrázky opět vycházejí z 
našich motivů aplikací EDA PLAY.

Koukněte na náš eshop.eda.cz a posuďte sami, že máme nyní přehlednější 
seznam produktů a možnost výběru dopravy přes Zásilkovnu z interaktivní 
mapy. Vedle možnosti výběru platby převodem a hotově nově nabízíme 
také platbu platební kartou! 

Léto se nezadržitelně blíží! Nezapomeňte se připravit.
Jedete letos na vodu?
A máte již nová pruhovaná trička pro sebe, rodinu či kamarády?
Víte, jak letos obdarujete všechny své obchodní partnery, zaměstnance nebo 
osoby, na kterých vám záleží? Individuálně vám rádi navrhneme možnosti 
spolupráce i formy, jak můžete službu rané péče podpořit.

Zuzana Malá, asistentka marketingu
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 Linka EDA k 30. cervnu 2022 
 ukoncí svuj provoz

Linka EDA poskytuje své služby na telefonním čísle 800 40 50 60 a na 
chatu klientům pečujícím o děti s ohrožením vývoje, s postižením či 
s vážnou diagnózou i všem ostatním, kterých se toto téma týká, již 
od 4. března 2015. Od jara 2021 rozšířila své služby také těm, kteří řeší 
téma zdraví v ohrožení. Bohužel kvůli současné velmi nejisté a nepří-
znivé finanční situaci se EDA rozhodl provoz Linky ukončit. Poslední 
klienti se budou moci dovolat či chatovat dne 30. 6. 2022.

Je více než symbolické, že Linka skončí po 7 letech provozu. Jedná se 
víceméně o stejnou dobu, po kterou mohou klientské rodiny EDY čerpat 
službu rané péče. Hlavním důvodem ukončení provozu je nedostatek 
finančních prostředků na stávající rok a velká finanční nejistota v letech 
následujících.

Za celý tým Linky EDA bych chtěla poděkovat všem klientům, kteří nám 
během let dali důvěru - a nebylo jich málo. Článek píšeme v předstihu, 
předpokládáme, že se za celou dobu fungování Linky celkový počet kon-
taktů (prostřednictvím telefonu či chatu) bude pohybovat kolem 5 500 
(do konce 2021 proběhlo 5088 chatů či hovorů).

Pro pečující o děti s postižením, s vážnou diagnózou či ohrožením vý-
voje byla Linka možností, jak nebýt na všechno sám, jak najít cestu, 
jak dál. Byla to příležitost promluvit si s někým, kdo je na jejich příběh 
připraven. Kontaktovali nás klienti na počátku svého příběhu (s čerstvě 
narozenými miminky), ale i rodiče starších dětí s vědomím, že zdravotní 
stav jejich dětí je neměnný a že jejich péče bude potřeba dlouhou dobu. 
Ozývali se také samotní lidé s postižením či po úrazu.

Osobně bych rovněž chtěla poděkovat všem současným i minulým kon-
zultantům a konzultantkám, kteří na Lince pracovali. Díky jejich nasazení 
a profesionalitě mohla Linka řadu let odborně růst. Děkuji také týmu 
poradkyň, který nám vždy poskytoval odbornou podporu v tématech, 
která pro krizovou intervenci nejsou běžná. Zvlášť na počátku fungová-
ní služby bylo pro pracovníky Linky neocenitelné moci využívat jejich 
zkušeností a znalostí.

 Věříme, že naše služba měla smysl.

 
Andrea Nondková, vedoucí Linky EDA
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 J&T a EDA spolu i v roce 2022

Díky kontinuální podpoře Nadace J&T může EDA poskytovat službu rané 
péče dalším 15 rodinám v Praze a Pardubickém kraji v takové míře, v jaké 
ji rodiny potřebují. Finanční prostředky z projektu využíváme k částečné 
úhradě nájmu, mezd odborných pracovníků a managementu.
 
Jsme rádi, že se na Nadaci J&T můžeme vždy s důvěrou obrátit!
Název projektu: 
Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Období projektu: 1.7.2021 – 30.6.2022

Projekt je podpořen Nadací J&T.

 Jana Ježková, vedoucí služby rané péče
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 Sluzba rané péce pro rodiny    
 pricházející z Ukrajiny 

V souladu se stanoviskem Ministerstva práce a sociálních věcí jsme připra-
veni poskytnout své služby rodinám, které přišly do ČR v důsledku váleč-
ného konfliktu na Ukrajině, pečují o dítě se zrakovým, případně kombi-
novaným postižením a aktuálně pobývají na území některého z regionů 
naší působnosti (Praha, Středočeský, Pardubický a Ústecký kraj s výjimkou 
okresů Děčín, Rumburk a Varnsdorf).

Pokud znáte ukrajinskou rodinu, pro kterou by mohla být spolupráce 
s námi užitečná, neváhejte ji k nám nasměrovat – máme letité zkušenosti 
s poskytováním pomoci a podpory i přes jazykovou bariéru.

Nabídku v ukrajinštině najdete na našich webových stránkách: 
https://eda.cz/nabidka-pomoci

 Jana Ježková, vedoucí služby rané péče
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 Inspirativní ctení (nejen) na léto 

Hrají si děti se zrakovým postižením stejným způsobem jako děti běžně 
vidící? Jak se učí nevidomé děti imitovat hru jiných dětí? Mohou se děti 
s postižením zraku naučit hrát si společně mezi sebou i s ostatními dět-
mi? Jaké jsou překážky ve vývoji jejich hry? Mohou se také děti se zrako-
vým a mentálním postižením naučit si hrát?

Naše organizace vydala v dubnu 2014 unikátní knihu Rosteme hrou 
– Vývoj a podpora hry dětí se zrakovým postižením, která čtivým, ale 
zároveň odborně fundovaným způsobem odpovídá na všechny tyto otáz-
ky. Autorkami knihy jsou tři nizozemské psycholožky – Ans van Eijden, 
Yolanda Moleman a Ellen van den Broek, které dlouhodobě pracují 
s dětmi s postižením zraku. EDA přeložil knihu do českého jazyka a obo-
hatil ji o fotografie z našeho prostředí – a vy se sami můžete přesvědčit, 
že čas jí na kvalitě a aktuálnosti nic neubral.

Kniha podává nejen informace z dostupných výzkumů v oblasti vývoje 
hry, ale i mnoho konkrétních postřehů k tomu, jak hru u dětí s postiže-
ním zraku podpořit. Hlavním motivem knihy je myšlenka, že hra je pro 
všechny děti přirozenou činností, zažívají při ní mnoho radosti, ale záro-
veň je i závažnou etapou vývoje, kterou nelze vynechat ani podceňovat. 
Na knihu přirozeně navazují dva užitečné sešity vydané česky v roce 
2015 – Škála vývoje hry, která vám pomůže přesně zařadit současný stav 
vývoje hry dítěte, a Pracovní sešit ke knize Rosteme hrou, který je ná-
strojem k tvorbě plánu podpory vývoje hry.

Knihu Rosteme hrou a pracovní sešity si nyní můžete zakoupit na 
eshop.eda.cz se slevou 20%. 
Stačí při nákupu do 31. 8. 2022 zadat heslo ROSTEMEHROU.

 Jana Ježková, vedoucí služby rané péče
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 Sociálne-právní okénko 

3. díl:
PRÁVA RODIČŮ A PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ
Rodičovská odpovědnost

Rodiče mají vůči svému dítěti různá práva a povinnosti, která tvoří rodi-
čovskou odpovědnost (§ 858 občanského zákoníku). Především jde 
o právo a zároveň povinnost o své dítě pečovat včetně péče o jeho 
zdraví, ale také dítě chránit a udržovat s ním osobní styk aj. Platí to také 
opačně, tedy i děti mají právo na péči svých rodičů. 

Nemocniční personál se velmi často domnívá, že má za dítě v nemocnici 
„odpovědnost“. Na základě toho si vynucuje různé postupy, se kterými 
rodiče nesouhlasí. Může to být například pokyn, že novorozenec nesmí 
spát s matkou na posteli, jen v postýlce, nebo může jít o odnášení dítěte 
a provádění zdravotních úkonů na jeho těle bez vědomí či souhlasu ro-
dičů. Omezením přítomnosti rodičů nemocnice omezí výkon rodičovské 
odpovědnosti, což je zcela nepřípustné.

Má skutečně personál zdravotnického zařízení za dítě „odpovědnost“? 
Právní předpisy mu žádnou obecnou odpovědnost za dítě nesvěřují. Tuto 
odpovědnost naopak svěřují rodičům. I když je dítě v nemocnici, stále 
platí, že: „Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na 
rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé 
děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím sou-
du na základě zákona.“ (čl. 32/4 Listiny základních práv a svobod) 
„Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočí-
vají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, 
rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku 
s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliš-
tě, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte 
a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičov-
ské odpovědnosti může změnit jen soud.“ (§ 858 Občanského zákoníku)

Jakou má právní odpovědnost personál zdravotnického zařízení a ne-
mocnice? Mimo jiné za to, že:
•  respektuje zákonná práva rodičů a dětí, mezi která patří např. právo na 

nepřetržitý kontakt rodičů a dítěte, právo na svobodný a informovaný 
souhlas, právo na soukromí aj.,

•  poskytují rodičům informace o zdravotním stavu dítěte a o navrhova-
ných zdravotních službách a včas tyto zdravotní služby rodičům nabízejí,

•  si vyžádá s každým zdravotním úkonem svobodný a informovaný souhlas,
•  poskytne dítěti neodkladnou péči k záchraně života a zdraví i bez sou-

hlasu rodičů,
•  zajišťuje dítěti bezpečí v případě nepřítomnosti rodičů,
•  poskytovaná zdravotní péče je na odborné úrovni a zacházení ze strany 

personálu je slušné, ohleduplné a důstojné.
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Nepřetržitá přítomnost rodiče
Nezletilé dítě (tzn. do 18 let) má dle zákona právo na nepřetržitou pří-
tomnost zákonného zástupce dle § 28 zákona o zdravotních službách, 
kde je přímo uvedeno slovo nepřetržitá přítomnost. Rodič může být ve 
zdravotnickém zařízení přítomen u dítěte 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 
365 dní v roce; nemusí být zároveň hospitalizován, když je např. plná 
kapacita. To platí shodně i pro oddělení JIP či ARO. Pro rodiče obecně 
neplatí návštěvní hodiny, a to ani pro druhého rodiče, je-li jeden hospi-
talizován s dítětem. Vnitřní řád nemocnice nemůže omezit přítomnost 
zákonného zástupce ani v noci.

Dítě má právo na nepřetržitý kontakt s rodiči, i když je např. vyšetřo-
váno, krmeno nebo připravováno na operaci. O omezení tohoto práva 
může rozhodnout pouze soud, zvyklosti nemocnice nejsou pro rodiče 
závazné. Ovšem i bez rozhodnutí soudu existují legitimní důvody pro 
omezení tohoto práva, např. bránění v poskytování neodkladné zachra-
ňující péče, infekční onemocnění rodiče, opilost rodiče, jeho agresivita, 
případ, kdy má rodič soudní zákaz, přání vyspělého nezletilého, aby rodič 
nebyl přítomen, nebo krátkodobé omezení práva z důvodu ochrany 
soukromí jiného pacienta při vyšetřování a konzultaci jeho zdravotního 
stavu apod. 

Bohužel se v praxi stává, že personál zaměňuje přítomnost rodiče za 
hospitalizaci rodiče jako doprovodné osoby. Tvrdí rodičům, že jejich pří-
tomnost je nežádoucí z důvodu nedostatečné kapacity zdravotnického 
zařízení, což ale s přítomností rodiče nesouvisí. 
V případě zájmu rodiče o nepřetržitou přítomnost u dítěte bez současné 
hospitalizace rodiče doporučujeme, aby se rodič vybavil vlastním jídlem 
a karimatkou pro odpočinek v noci. Samozřejmě je možné se s druhým 
zákonným zástupcem střídat. Nemocnice vám pak vystaví propustku 
z hospitalizace pro střídajícího rodiče.
Rodiče také mohou určit jinou osobu (např. babičku dítěte), které svěřu-
jí dítě k dohledu (§ 881 občanského zákoníku). Je tedy možné, aby při 

hospitalizaci byla s dítětem osoba určená jeho rodiči. Proto není vhodné, 
když toto právo a povinnosti nevykonává tím, že je nepřítomen. 
Do 6 let (6. narozenin) věku hradí zdravotní pojišťovna i hospitalizaci 
a stravu doprovodné osoby. Po 6. narozeninách už jen po schválení reviz-
ním lékařem. Ideální je si vyžádat u svého pediatra doporučení k hospi-
talizaci dítěte spolu s rodičem.

Dle metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR nelze omezit pří-
tomnost zákonného zástupce z důvodu neočkování zákonného zástupce 
na Covid-19, pozitivity na Covid-19 apod.
Případný test se dělá v rámci hospitalizace rodiče na náklady zdravotnic-
kého zařízení. V případě pozitivního testu je dítě i s rodičem společně 
v izolaci.
Nepřetržitý kontakt rodičů a dítěte vyplývá z několika právních předpisů. 
Jsou jimi:
•  Čl. 32/4 Listiny základních práv a svobod, podle které mohou být děti 

odloučeny proti vůli rodičů jen rozhodnutím soudu na základě zákona;
•  § 858 občanského zákoníku, podle kterého je udržování osobního sty-

ku s dítětem součástí rodičovských práv;
•  § 28/3 písm. e)1. zákona o zdravotních službách, podle kterého má ne-

zletilý pacient právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, 
případně jím zvolené osoby, a to v souladu s jinými právními předpisy 
a vnitřním řádem, nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdra-
votních služeb.

Zákon o zdravotních službách sice uvádí, že nepřetržitá přítomnost musí 
být vykonávána v souladu s vnitřním řádem, ovšem podle § 46/1a „vnitř-
ní řád nesmí zasahovat do práv pacienta nad míru, která je nezbytně nut-
ná zejména pro řádný chod zdravotnického zařízení a respektování práv 
ostatních pacientů“. Vnitřní řád tedy může obsahovat hygienické 
a organizační podmínky nebo nutná omezení práva na nepřetržitý kon-
takt z důvodu ochrany soukromí ostatních pacientů, ale nikoliv nepři-
měřené omezení, které není nezbytné z důležitého důvodu.
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Pro rodiče se zdravotním postižením
Při poskytování zdravotních služeb má nezletilý pacient právo na ne-
přetržitou přítomnost zákonného zástupce. Práva rodičů vůči dítěti jsou 
stejná, nelze jednoho rodiče z péče o dítě v nemocnici vyřadit např. jen 
kvůli zdravotnímu postižení.
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením v čl. 23 odst. 4 nadto 
stanoví, že dítě nesmí být za žádných okolností odděleno od rodičů 
z důvodu jeho zdravotního postižení nebo zdravotního postižení jedno-
ho či obou rodičů. Tato Úmluva má sílu ústavního zákona.
Pokud je doprovodem dítěte rodič s postižením, zejména rodič s těžkým 
zdravotním postižením, který je sám závislý na pomoci druhé osoby, tak 
aby tento rodič mohl svá práva realizovat, potřebuje mnohdy s dítětem 
v nemocnici právě přítomnost další osoby – např. svého partnera, jiné 
osoby blízké nebo asistenta. Pak by měla být v nemocnici umožněna 
přítomnost i této další pomáhající osobě. Zkrátka dítě je pacient, osoba 
s postižením je rodič, tedy doprovod a zákonný zástupce dítěte, a asis-
tující osoba poskytuje asistenci rodiči z důvodu zdravotního postižení. 
Pokud není společný pobyt doprovázejícího rodiče a asistenta v nemoc-
nici s dítětem umožňován, může jít např. o nepřímou diskriminaci 
z důvodu zdravotního postižení rodiče. Zcela nepřípustná je stávající pra-
xe v některých zdravotnických zařízeních, kdy jsou rodiče s postižením 
již předem zdravotníky vyzýváni, aby jako doprovod místo sebe s dítětem 
posílali jinou osobu, bez zdravotního postižení.

Hospitalizace dítěte v doprovodu otce
Stejně tak nemůže být vyloučena přítomnost otce kvůli tomu, že je muž 
a druhá doprovodná osoba u druhého dítěte v jednom pokoji je žena. Je 
možné se společně domluvit nebo přeorganizovat pokoje nebo je možné 
oddělit jednotlivé rodiny ve stejném pokoji plentou. Není však možné, 
aby bylo právo dítěte eliminováno proto, že přítomný rodič je muž.

Hospitalizace dítěte se sourozencem
Pokud se nemá kdo postarat o zdravého sourozence během hospitalizace 
rodiče s dítětem, je hospitalizován společně s nimi v nemocnici. Větši-
nou je zdravý sourozenec umístěn na dětském oddělení, pokud nemůže 
být rodina společně (operace, hospitalizace na oddělení JIP, ARO apod.).
Pokud je sourozenec kojený, pak má právo zůstat u matky. Pokud to lze, 
doporučujeme v tomto případě volit nadstandard.

Svobodný a informovaný souhlas u dítěte
O dítěti a jemu poskytované zdravotní péči od narození rozhodují jeho 
rodiče jako zákonní zástupci. Jako rodiče máte právo na informace 
o zdravotním stavu dítěte, navrhovaných postupech i na zodpovězení 
doplňujících otázek. Bez souhlasu rodičů zdravotníci nesmějí na dítěti 
provádět žádné zdravotní úkony ani jej nikam odnášet, pokud nejde 
o zákonnou výjimku – poskytnutí neodkladné péče nezbytné k záchraně 
života nebo zamezení vážnému poškození zdraví (nebo poskytnutí neod-
kladné péče při podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání). 
Obě podmínky musí být splněny zároveň:
•  nutnost záchrany života nebo zamezení vážného poškození zdraví,
•  nutnost neodkladné péče.

Pokud jsou život nebo zdraví dítěte ohroženy, ale nejde o bezprostřední 
ohrožení a řešením je plánovaná operace za týden nebo v řádu měsíců, 
nelze zákrok provést bez souhlasu rodičů a o omezení rodičovských práv 
musí rozhodnout soud. Pokud tedy nejde o výjimku neodkladné zachra-
ňující péče (což jsou skutečně ojedinělé případy), na poskytování zdra-
votní péče dítěti se plně vztahuje právo na respektování svobodného 
a informovaného souhlasu nebo nesouhlasu. To znamená, že zdravotníci 
musí rodičům před zdravotním úkonem srozumitelně vysvětlit jeho účel, 
přínosy, rizika a alternativy a rodiče se mohou bez nátlaku rozhodnout, 
zda dítě tuto péči podstoupí či nikoliv. Zdravotníci také musí rodiče pra-
videlně informovat o zdravotním stavu dítěte.
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Rodiče mají právo na zodpovězení doplňujících otázek souvisejících se 
zdravotním stavem dítěte i navrhovanými postupy. Také mají právo na 
bezplatné nahlížení do zdravotnické dokumentace a za poplatek na poří-
zení kopií. 
Rodiče mohou také určit jinou osobu, které mají být poskytovány in-
formace o zdravotním stavu dítěte nebo které má být zpřístupněna 
zdravotnická dokumentace. Mohou odmítnout veškeré postupy, které si 
nepřejí a které nepředstavují zákonnou výjimku neodkladné zachraňující 
péče. V případě, že odmítnutí péče nebo hospitalizace je podle zdravot-
níků rizikové, využije se negativní reverz – písemné prohlášení o odmít-
nutí péče. 
Není pravda, že v případě dětí nelze negativní reverz použít, jak se mylně 
domnívají někteří zdravotníci. Pokud již při přijetí dítěte do nemocnice 
jako rodiče máte nějaká přání ohledně péče o dítě (např. vegetariánské 
stravování), zapište je do písemného souhlasu s hospitalizací a uveďte, 
že na respektování svého pokynu trváte. Při vyplňování různých for-
mulářů (např. informovaných souhlasů) máte právo proškrtat to, s čím 
nesouhlasíte, a připsat do dokumentu svoje výhrady. Formuláře je také 
vhodné si u plánovaných zákroků vyžádat předem k prostudování. 
Právní úprava dává rozhodování o péči o zdraví dítěte do rukou rodičů, 
protože předpokládá, že rodiče nejlépe posoudí, co je v nejlepším zá-
jmu jejich dítěte. Při tomto rozhodování berou do úvahy i jiné než čistě 
medicínské zájmy, ale zohledňují například i kvalitu života dítěte, jeho 
sociální zájmy, svoje svědomí, rodičovskou zkušenost a intuici apod. Roz-
hodnutí rodičů může zvrátit soud nebo lékaři v případě uvedené výjimky 
u neodkladné zachraňující péče. U nezletilých, kteří jsou s ohledem na 
svůj věk a vyspělost schopni se vyjádřit, musí být zjištěn jejich názor na 
navrhovanou zdravotní péči. Obecně se dá říci, že zhruba od 12 let věku 
je nezletilý schopen vyjádřit svůj názor. Nezletilý může dát souhlas i sa-
mostatně bez rodičů, pokud je to „přiměřené jeho rozumové vyspělosti 
odpovídající jeho věku“, což se dá předpokládat zhruba ve věku 15 let.

Řešení nerespektování práv rodičů a dítěte
V případě, že personál porušuje práva dítěte či rodičů, nepodařilo se 
situace vyřešit na úrovni nemocnice (např. s primářem, vedením nemoc-
nice) a zároveň zdravotní stav dítěte nevyžaduje neodkladnou zachraňu-
jící péči, je možné si domluvit převoz do jiné nemocnice nebo další hos-
pitalizaci odmítnout a dokončit léčbu v ambulantní nebo domácí formě 
péče. Nemocnice může rodiče požádat o podepsání negativního reverzu. 
V případě, že jako rodiče s něčím nesouhlasíte, dochází k neshodě s per-
sonálem, žádejte o zapsání neshody či nespokojenosti do dokumentace 
svého dítěte ještě za hospitalizace (může jít o jakoukoliv nežádoucí udá-
lost, nerespektování vašich práv a vše, co se vám nelíbilo). Je to z důvodu 
případné stížnosti či žaloby; při řešení se bude nahlížet do dokumentace 
a co není v dokumentaci zaznamenáno, jakoby se nestalo.

Při příjmu do zdravotnického zařízení rodič podepisuje dokumenty 
a souhlasy s hospitalizací, popřípadě s výkonem. Samozřejmě je možné 
v těchto dokumentech a souhlasech škrtat v případě, kdy dokumenty či 
souhlasy obsahují věty, které nejsou pravda nebo jsou přímo v rozporu 
s přáním rodiče. Například máte podepsat, že souhlasíte s vnitřním 
řádem oddělení, jenže jste jej nikdy nečetli, nevíte, jak zní a jaké body 
obsahuje. Mnohdy obsahuje i body, které jsou v rozporu s právem dítěte 
– např., že jsou pro rodiče závazné návštěvní hodiny nebo že je zákaz 
spaní dětí a rodičů v jedné posteli. Takový souhlas je v rozporu s legisla-
tivou či přáním rodiče.

Můžete požádat o kopie či nahlížet do dokumentace, můžete si zdarma 
fotit dokumentaci (v případě, že se stane jakákoliv nežádoucí situace, 
pochybení, komplikace) jako prevenci falšování či ztrácení zdravotnické 
dokumentace, což se občas bohužel děje. Nahlížet do ní můžete během 
hospitalizace zdarma každý den. Po ukončení hospitalizace máte nárok 
na požádání nahlédnout do dokumentace do 5 dní a na udělání kopií do-
kumentace má nemocnice 30 dní. Nahlížení do dokumentace je zdarma, 
kopie jsou za poplatek. Jednáte v tom případě dle § 54, § 65 a 66 Zákona 
o zdravotních službách.
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Ke zlepšování kvality zdravotní péče je vhodné formou dopisu poskyt-
nout nemocnici zpětnou vazbu, pozitivní i negativní. Zpětnou vazbu 
můžete poskytnout i veřejně na hodnotících webech, ve facebookových 
skupinách apod. 
Porušování vašich práv je vhodné řešit prokazatelným způsobem. Komu-
nikaci se zdravotníky máte právo si bez jejich vědomí nahrávat, neboť 
nejde o projev jejich soukromého života. Doporučujeme nahrávat pře-
devším při ochraně svých práv, práv dětí, při jejich porušování nebo ve 
veřejném zájmu, a to dle § 88 občanského zákoníku. V nahrávce má být 
patrné, s kým mluvíte. Pokud máte diktafon, je pro nahrávání vhodnější 
než mobil. Nahrávat se doporučuje při jakémkoliv jednání ve zdravotnic-
kém zařízení, včetně jednání telefonického. Nahrávku nesmíte zveřej-
nit, ale je možné ji použít jako důkazní materiál pro případné následné 
řešení situace. 
Pokud nejste spokojeni s poskytováním zdravotní péče nebo chováním 
zdravotníků, můžete podat stížnost (§ 93–97 zákona o zdravotních služ-
bách). Ta se podle druhu pochybení podává k vedení nemocnice, kraj-
skému úřadu, k České lékařské komoře nebo zdravotní pojišťovně. Pokud 
správní orgán (krajský úřad) postupuje při vyřizování stížnosti nespráv-
ně, je možné obrátit se se stížností k veřejnému ochránci práv.

A na závěr malé shrnutí hlavních práv při hospitalizaci dítěte: 
§ 28 odst. 3. zákona o zdravotních službách 
– Dítě má právo na nepřetržitou přítomnost rodiče či opatrovníka.
§ 28 odst. 3. zákona o zdravotních službách 
– Mám právo na přítomnost osoby blízké.
§ 48, odst. 5. zákona o zdravotních službách 
– Lékař je povinen vydat pravdivou písemnou zprávu, proč mé dítě ne-
přijal nebo nebyl výkon proveden.
§ 65, 66 zákona o zdravotních službách 
– Dokumentace, právo nahlížet a fotografovat zdarma.
§ 54 odst. 4. zákona o zdravotních službách 
– Mám právo vidět dokumentaci a reklamovat/nechat dopsat na místě, 
co chybí nebo jaká nežádoucí událost se stala!
§ 88 občanského zákoníku 
– Můžu nahrávat osobu ve výkonu povolání ve veřejném zájmu i bez 
upozornění.

 Alena Cikánková,
 sociální pracovnice a poradkyně rané péče

Zpravodaj EDA cz, z. ú.  45/2022 infoservis 15



 Pomáháme se Svetluškou 

Nadační fond Českého rozhlasu a jeho sbírka Světluška jsou 
partnerem, na kterého se každý rok může spolehnout jak Raná péče EDA, 
tak naše speciálně pedagogické centrum. 

V rámci projektu Učíme se vidět, ale jinak – 2022 byly podpořeny aktivity 
týmu zrakových terapeutů: patří mezi ně např. realizace vstupních a kon-
trolních posouzení zrakových funkcí a individuální stimulace zraku u dětí, 
zpracování metodického materiálu k problematice CVI pro praxi poradců 
rané péče, vybavení pracovny stimulace zraku a půjčovny speciálními 
pomůckami pro diagnostiku a stimulaci zrakových dovedností dětí s CVI, 
účast na mezinárodní konferenci pořádané International Society for Low 
Vision Research and Rehabilitation v Dublinu, účast na konferenci zamě-
řené na dětskou oftalmologii v Litomyšli nebo stáž v bratislavském Centru 
ranej starostlivosti.
Díky finančnímu příspěvku ze Světlušky se můžeme po dvouleté pauze, 
způsobené covidovou pandemií, vrátit k tradici pobytových kurzů pro 
rodiny, letos v novém prostředí Resortu Blatnice. 

Projekt Komplexní podpora Rané péče EDA, podpořený z Fondu Kauf-
land, nám umožnil navázat spolupráci s externí specialistkou na poruchy 
autistického spektra a uspořádat seminář s odborníkem na romistiku. Tři 
poradkyně si zvýší kvalifikaci účastí na odborných kurzech zaměřených na 
vedení rozhovoru v rámci sociálních služeb a na krizovou intervenci.

Speciálně pedagogické centrum EDA spolupracuje se Světluškou na dvou-
letém projektu Podpora žáků a studentů se zrakovým postižením v SPC 
EDA (2022-2023). Díky finanční podpoře se speciální pedagožky mohou 
zúčastnit řady vzdělávacích akcí doma i v zahraničí (stáž v bratislavském 
Centru včasnej intervencie, exkurze u německého výrobce optických po-
můcek, Sympozium dětské oftalmologie v Litomyšli a další), bude možné 
zakoupit nové tyflopomůcky, pomůcky pro grafomotoriku a diagnostické 
testy, ale také posílit tým SPC o koordinátora. Díky prostředkům z fondu 
Kaufland bude možné pro SPC EDA zakoupit finančně nákladnou přenos-
nou digitální lupu.

Za dlouhodobou a spolehlivou podporu Nadačnímu fondu Českého rozhla-
su a Světlušce ze srdce děkujeme!

Projekty:
Učíme se vidět, ale jinak – 2022, 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 
Komplexní podpora Rané péče EDA, 1. 3. 2022 – 28. 2. 2023 
Podpora žáků a studentů se zrakovým postižením v SPC EDA (2022-2023), 
1. 1. 2022 – 31. 12. 2023 
Přenosná digitální lupa pro klienty SPC EDA, 1. 4. 2022 – 31. 12. 2022

 Jana Ježková, vedoucí služby rané péče
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 Sourozenci detí s postizením – kurz 
nabízený EDOU nejen odborníkum 

V březnu letošního roku poradkyně Rané péče EDA absolvovaly kurz 
„Sourozenci dětí s postižením“. 

Sourozenci dětí s postižením jsou důležitou součástí rodinného systému. 
V každodenním životě jsou však často opomíjeni, protože zdánlivě, 
v porovnání s mírou potřebné péče, kterou vyžaduje jejich sourozenec 
s postižením, „nic nepotřebují“, i když jsou až v trojnásobném riziku roz-
voje psychických potíží ve srovnání s vrstevníky. A co jim konkrétně hrozí? 
Může se jednat o negativní vnímání sama sebe, kdy se dítě podceňuje a 
necítí se přijímané okolím. Jindy se těžko zapojuje do vrstevnických sku-
pin a stahuje se do osamělosti, případně se naopak chová provokativně, 
upozorňuje na sebe nevhodným chováním a je hodnoceno okolím jako 
problémové.

Toto téma nám přišlo velice důležité, a tak jsme oslovili pana Davida Ha-
velku a akreditovali kurz „Sourozenci dětí s postižením“, který nabízíme 
nejen odborné veřejnosti, ale je vhodný i pro rodiče a prarodiče, kterých 
se týká toto téma. Mgr. et Mgr. David Havelka Ph. D. je zkušený dětský 
psycholog. Sourozenectví s dítětem s postižením bylo tématem jeho 
postgraduálního studia, také je spoluautorem knihy Speciální sourozenci.
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V jednodenním kurzu se střídají přednášky lektora s prací na základě 
připravených písemných podkladů, které si pak účastníci odnášejí 
s sebou. Celkové vyznění kurzu je živé, praktické, provokuje k dalšímu 
přemýšlení nad tématem. Sourozenectví je – jak David Havelka opakova-
ně zdůrazňuje – důležitým a nejdelším vztahem v životě člověka. A určitě 
stojí za to o něj u našich dětí pečovat i ve složitější situaci, kterou přináší 
sourozenectví s dítětem s postižením. 

A jaké tipy na kurzu získáte? Např. jak se pokusit vyhnout pocitům 
žárlivosti mezi sourozenci a jak zajistit pro zdravého sourozence dostatek 
individuálních zážitků, které kompenzují dlouhá období, kdy je mamin-
ka se sourozencem v lázních nebo nemocnici. Seznámíte se i s dalšími 
postupy, kterými je možné nejen posilovat sourozenecký vztah, 
ale i podpořit dobrý psychický a sociální vývoj zdravého sourozence.

Nejbližší termín kurzu je 23. 9. 2022. Kurz se koná od 9:00 do 16:30, 
v centru Filipovka – Filipova 1, Praha 4 – Chodov. Bližší informace a mož-
nost přihlášení najdete na našich webových stránkách, 
www.eda.cz/kurzy

„Pokud se sourozenecký vztah vydaří, sourozenci jsou na cestě životem 
skoro stejně cennými souputníky jako manželé.“      
        (Říčan, 2004) 

 Petra Fibírová, koordinátorka vzdělávání EDY
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 Rozhovor 
 s Romanou Francovou, 
  Junior fundreiserkou EDY 

Ahoj Romčo, jsi v naší organizaci služebně nejmladší, začala jsi s námi 
spolupracovat letos v zimě. Jaká cesta tě do EDY zavedla? Studovala jsi 
něco blízkého sociálním službám?  
Do EDY mne zavedla Lenka Holubcová, naše šikovná a nejmilejší fundrai-
serka, s kterou jsem se seznámila v předchozí práci. Byla naší zákaznicí. 
Když jsem končila mateřskou dovolenou, říkala mi, že EDA hledá pomoc-
nou ruku. Tehdy jsem byla přesvědčená, že se vrátím do své předchozí 
práce, do známého prostředí, obchodní pozice a jistých peněz. Ale na-
konec jsem usoudila, že upřednostním rodinu a hlavně adaptaci dcery 
ve školce (tímto moc děkuji manželovi, že to takto mohu řešit) a budu 
pracovat na půl úvazku. A EDA byl jasná volba, protože péče o ty nej-
menší je u mě na prvním místě.

Studovala jsem ČZU (Česká zemědělská univerzita), technický obor, ale 
nebyl to úplně můj sen. Chtěla jsem jít potom učit, ale nakonec jsem bě-
hem studií nastoupila do práce, která se točila kolem online technologií. 
A už jsem tam zůstala jako podpora obchodního oddělení a hlavně 
technická podpora klientů. Ale v rámci praxe na střední škole jsem chvíli 
pracovala u sociální pracovnice v ÚVN, ty (bez)nadějné příběhy (i když 
dospělých) si pamatuji dodnes.

Nastoupila jsi do administrativní části naší organizace, jakou práci přes-
ně děláš a co tě nejvíc baví? 
Moje pozice je Junior fundraiser a správce sociálních sítí. Ten svět online 
technologií je mi bližší, protože jsem v tom vyrostla a i pracovala, ale 
nerada dělám stále dokola jednu věc; a proto mě právě baví, že se obě 
dvě pozice prolínají. Mám vždy radost, když se mi povede získat pro EDU 
podporu od firem či jednotlivců.

Máš malou holčičku Jasmínku, jak se ti daří skloubit práci s péčí o malou 
slečnu? 
Myslela jsem si, že to bude trochu jednodušší. Jasmínka nastoupila v září 
do školky a od té doby je ob týden nemocná s rýmou nebo kašlem. Ale 
moc děkuji naší paní ředitelce Petře Mžourkové, že mohu práci vyko-
návat také z domova, a tak zatím práci zvládám a snad jsme obě strany 
spokojeny.
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Vím, že máš srdíčko hodně otevřené a ráda pomůžeš, kde se dá. Je něco, 
co tě překvapilo v tom, jak funguje služba rané péče a naše organizace? 
No..člověk, který se v té sociální sféře nepohybuje, má takové zkreslené 
představy, že všechny neziskové organizace mají peněz dost od státních 
institucí a nás vlastně nepotřebují; i já si to myslela a podporovala jsem 
pouze jednotlivce. Službu rané péče jsem neznala, ale protože jsem máma 
zdravé čtyřleté dcery, téma zdraví a pomoc dětem je mi blízká.

Povíš nám něco o sobě, jak ráda trávíš volný čas, co tě baví? 
Ráda se dívám na tenis, peču, hraji celý život na klavír, vyrábíme s Jasmín-
kou různé výtvory, ráda aranžuji a miluji psy. Dcerka už je ve věku, kdy se 
snažíme také jezdit na výlety, a objevujeme tak krásy ČR.

Je něco, co tě v nejbližší době čeká? Na co se těšíš, případně nějaké plnění 
tvého dlouhodobého snu? 
Myslím, že bych se měla víc zaměřit na sebe. Zapomínám, že jsem nejen 
máma, kuchařka a pečovatelka, ale také žena a manželka. Ráda bych zhub-
la, hodila se tím do psychické pohody a byla víc společenská. 

Romčo, děkuji ti za příjemné povídání. Přeji ti, ať se ti u nás líbí a ať tě 
práce pro EDU baví.

S Romanou Francovou si povídala 
 Petra Fibírová, asistentka ředitelky
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 Boty pro snadné obouvání

Maminka Vašíka řešila potíže s obouváním – chlapec krčil prstíky a bota 
nešla nazouvat.

Maminka našla na trhu příjemné řešení – boty, které se přes špičku celé 
otvírají na zip.

Bota se pohodlně nasadí na chodidlo a teprve poté se zapne zipem.
https://www.amazon.com/BILLY-Footwear-Street-Toddler/dp/B096FY-
KQ48

BILLY Footwear Kids Street for Toddlers - Zip Around Closure, Cushioned 
& Removable Insole Sleek Style Sneakers

Markéta Skalická, poradkyně rané péče, zraková terapeutka

21Zpravodaj EDA cz, z. ú. 45/2022 Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci

https://www.amazon.com/BILLY-Footwear-Street-Toddler/dp/B096FYKQ48
https://www.amazon.com/BILLY-Footwear-Street-Toddler/dp/B096FYKQ48


 Knízka pro rozvíjení reci 
 a koordinace oko - ruka

Tadeáš je velmi zvídavý a vše potřebuje pořádně prozkoumat očima i ru-
kama. Oblíbil si knížku, kterou se snadno listuje a obrázky z ní lze vyndat 
a zase je dát zpět. To je větší zábava, než jen ukazovat obrázky prstem.

Knížka obsahuje 12 dílků s obrázky, které přesně zapadnou na vyznačená 
místa v knížce.

Markéta Skalická, poradkyně rané péče a zraková terapeutka
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 Nápady na Aliexpressu

Čím dál víc lidí nakupuje na Aliexpressu, kde jsou dostupné některé 
produkty o něco levněji než u nás. To ovšem neznamená, že podobné 
produkty neseženete i v tuzemsku. Sepsala jsem pro vás pár produktů 
z Aliexpressu, které jsem nakoupila a mám s nimi dobrou zkušenost.

Prvním z nich jsou různé svítící komponenty na kolo. 
Mini disco koule
Dá se rozsvítit připojením k telefonu nebo pomocí nabíječky přímo do 
zásuvky. Tato disco koule mění barevné spektrum a blikání podle rytmu 
hudby. Může se stát skvělým doplňkem do Little Roomu.
Na Aliexpressu ji najdete pod hesly Mini USB LED Disco DJ Stage Light 
Portable

Další – tentokrát blikající – světla na výplet jsou malá, dají se uzavřít do 
průhledné krabičky, a vytvořit tak blikající předmět, za kterým se může 
dítě plazit. Světýlka můžete využít k motivaci dotýkat se různých materiá-
lů, na fotografii vidíte umělý trávník.
Na Aliexpressu je najdete pod hesly Mini bicycle Light Caps Wheel LED
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Další věc, s níž mám velmi dobrou zkušenost, jsou (ne)obyčejné blikačky 
na kolo, která lehce seženete i u nás. Můžete je navléknout na provázek 
a udělat z nich korále, se kterými si dítě bude hrát během krmení. Dají se 
také připevňovat na různé hračky, hrazdičky či plyšáky. 
Na Aliexpressu je najdete pod hesly LED Silicone Bicycle Front Rear Light

Tato světla, která se připevňují na výplet, mě zaujala svou velikostí, 
tvarem a odolností. Dítě s nimi může bez problému manipulovat i házet. 
Světýlka můžete dát do krabice s kinetickým pískem či luštěninami a dítě 
je může hledat. 
Na Aliexpressu je najdete pod hesly 3 Lighting Mode LED Neon Bicycle 
Wheel Spoke Light
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Světýlka na prsty
Další věcí, kterou bez problému seženete i u nás, jsou světýlka na prsty, 
jsou malá a lehká, dají se připevnit dítěti na ruce či nohy, a podpořit je 
tak v objevování vlastního těla zrakem. 
Na Aliexpressu najdete pod hesly LED Finger Lights Glowing Dazzle Colour 
Laser

Jistě najdete pro světýlka další možná využití, fantazii se meze nekladou. 
Budeme rády, když se s námi při konzultacích o své nápady podělíte.

 Aneta Sojková, poradkyně rané péče
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 Cerné puzzle pro hru na zemi

Pokud máte doporučeno od zrakových terapeutek, že by vaše dítě mělo 
mít možnost dobře vidět hračky kolem sebe díky tmavé jednobarevné 
hrací ploše, možná vás zaujme zkušenost od rodiny malého Maxe. 
Ti zakoupili na zem, kde Max nejčastěji tráví v obýváku čas, sadu černých 
pěnových puzzlí. Byly sice původně určené jako tlumící podložka pod 
cvičební stroje, ale rodinu zaujala právě jejich černá barva a příjemný 
povrch.

Možná se vám povede takový produkt sehnat ve výhodné akci nebo mů-
žete vyhledat vhodnou variantu např. zde:
https://www.efitness.cz/fitness-zarizeni/ergometry/podlozky-6/

Jana Vachulová, poradkyně rané péče
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 Pohodlné kreslení

Kreslení na jednotlivé papíry nebo vybarvování jednotlivě okopírova-
ných obrázků bývá pro děti někdy náročné – papír jim ujíždí a je třeba 
hledat pevný podklad. Proto doporučujeme jednoduchou a trvanlivou 
pomůcku – jednobarevnou psací podložku s klipem na upevnění listu 
papíru, případně i celých omalovánek. Psací podložky jsou nabízeny 
v různých barvách; nám se osvědčila černá, na které lze velmi dobře najít 
třeba i na stole plném hraček menší formát bílého papíru s obrázkem. 
Zlepšení přehlednosti je důležité hlavně u dětí, které mají centrální po-
stižení zraku (CVI) – pro ně by mohlo být užitečné, že se desky prodávají 
nejen v nejobvyklejší velikosti A4, ale i větší. Na desce A3 bude zrakově 
výraznější i pracovní list běžného formátu A4.

Výhodu pevného uchycení papíru oceníte určitě i u dětí, které jsou ne-
klidné a mají tendenci neustále vším ve svém okolí manipulovat. Pracov-
ní list bude takhle i u nich mít šanci, že se dočká vybarvení!

https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=jednodeska+s+klipem
https://www.rafoshop.cz/deska-a3-s-maxi-klipem-na-sirku-drevo

Jana Vachulová, poradkyně rané péče
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 Detská domácí prolézacka

Pan Ježek, šikovný dědeček Zorky a Štěpánka a zároveň šéfredaktor ča-
sopisu Kutilství, vybudoval pro svá aktivní vnoučata domácí prolézačku. 
Návod na její výrobu nám poskytl i pro náš Zpravodaj. Pokud byste měli 
zájem o kompletní výrobní postup s výkresem včetně fotodokumenta-
ce, obraťte se na poradkyni rodiny (helena.janousova@eda.cz) nebo ho 
hledejte v časopise Kutilství 2021/6.
 Helena Janoušová, poradkyně rané péče

Dětská prolézačka
Naučte děti správně chodit a držet rovnováhu hravou formou, bez ja-
kéhokoliv nucení. Pohyb je nutností, získat sebevědomí však chvíli trvá 
a všestranného tréninku je rozhodně zapotřebí stejně jako při dalších 
sportovních aktivitách.

Víceúčelová konstrukce nabízí dětem možnost pohybové realizace dle 
vlastních schopností a odvahy. Rozměry prolézačky umožňují radost 
z pohybu i doma za špatného počasí. Naprosto přirozeně se děti naučí 
rozpoznat a respektovat svoje možnosti a míru kuráže, zároveň jejich 
obratnost dál poroste. Umožňuje šplhání, lezení, houpání hned několika 
způsoby a možnostmi. Nabízí šplhání po žebřinách nebo žebříčku, po 
provazové stěně, po šikmé desce s lezeckými kameny a provazu dopl-
něném uzly pro snazší lezení. Dále houpání na klasické houpačce nebo 
kruhu uchyceném na provazu, cvičení na gymnastických kruzích, bez-
pečné sklouznutí po šikmé desce, různé prolézání, a pokud shora upev-
níte látku, může sloužit i jako domek pro různé hry nebo skrýš dětských 
pokladů.

Všechny hrany jsou zaoblené, příčky jsou lepené proti pootočení tyčí 
a v rozložené pozici je zajištěna dvěma šroubovacími příčkami. Po jejich 
povolení lze celou konstrukci sklopit jako štafle a uložit na bezpečné 
místo, aby nepřekážela. Prolézačka je ošetřena různobarevným nátěrem 
(děti milují pastelové tóny) a její využití je nejen v bytě, ale může být 
postavena i na terase nebo na zahradě. Jen je podmínkou, aby byl doko-
nale rovný podklad, kde ji postavíte. Ale upozorňujeme, že dohled do-
spělé osoby je velmi důležitý.
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Prolézačka rozvíjí:
• souhru rukou a nohou
• hrubou motoriku
• pozornost a soustředěnost
• rovnováhu a stabilitu
• rychlost reakce
• svobodu pohybu

Na první pohled vypadá konstrukce složitě, ale opak je pravdou. Stavba 
je poměrně jednoduchá, ale určitě bude potřeba přesnosti při rozmě-
řování roztečí na otvory a budete potřebovat stojanovou vrtačku pro 
dodržení kolmosti vrtů. 

Seznam materiálů: hranolky 38x56mm; překližka tl.12mm; tyčovina 
o průměru 28mm; smrková spárovka tl.18mm, provaz o průměru 8mm 
a 15mm; vruty do dřeva 3,5x33mm, 3,5x40mm, 4x40mm; krycí barva 
různých odstínů; dětská houpačka; gymnastické kruhy; matice závrtná 
kuželová s límcem a vnitřním šestihranem, typ D zn M6x1; šroub s plas-
tovou hlavou M6; vrut konstrukční, talířová hlava 6x100

Nástroje: kotoučová a pokosová pila; stojanová vrtačka, Foersterův vrták 
o průměru 28mm, vrták do dřeva o průměru 10mm a 3,5mm, bruska 
na dřevo, smirkový papír; vrchní frézka; aku šroubovák, štětec plochý; 
disperzní lepidlo; truhlářské svěrky, zapalovač

 TEXT A FOTO: Milan Ježek
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	 Rehabilitacní	podlozka	FyzioPonk	ů

www.rehabilitacnipodlozka.cz
info@rehabilitacnipodlozka.cz
Sériové číslo: FP-00070

Předkládáme zkušenost s rehabilitační podložkou, která je dostupná od 
výrobce v Praze a je vyráběná na míru dle potřeb rodiny a dítěte.

Maminka naší malé klientky Amélie říká:
„Rehabilitační podložku mohu jen doporučit. Je lehce omyvatelná, materiál 
příjemný na dotek. Lze vybrat z několika barev i velikostí. Neklouže a dá 
se umístit na většinu povrchů. Je lehce přenosná, takže je možné ji vzít i na 
cesty. Jelikož cvičíme několikrát denně, je pro nás skvělým pomocníkem. 
Rychlé dodání a bezproblémová komunikace s panem majitelem.“

Markéta Skalická, poradkyně rané péče a zraková terapeutka
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	 Vyrábení	snadno	a	rychle	ů

Při návštěvě u malé Medy právě ve velikonoční době jsem obdivovala 
barevná „vajíčka“ z papíru ozdobená kousky jedlé kukuřičné stavebnice 
PlayMais. Možná už tento nápaditý produkt znáte – kukuřičné válečky 
velikosti klasických křupek jsou obarvené jedlými barvami, takže umožňují 
tvořivé aktivity i s dětmi, které tu a tam výtvarný materiál strkají do pusy. 
PlayMais lze krájet dle potřeby, kousky se slepují namočením a přidrže-
ním. V dětské skupině, kam chodí Meda, děti pokládaly namočené barev-
né křupky na barevný karton ve tvaru vajíčka, které tak zdobily.

Velikonoce už jsou pryč, ale můžete si pro své dítě vystřihnout třeba kvě-
tiny, zvířátka, míče nebo domečky – a to vše s dětmi dotvořit barevnými 
křupkami. Manipulace s nimi je dobrým procvičením jemné motoriky. 
Více o jedlé stavebnici PlayMais zde: https://www.toypex.cz/playmais/

Jana Vachulová, poradkyně rané péče 
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 Zívací knízka pro dobré usínání

Je čas jít spát – a vašim dětem se nechce? Možná pomůže, když uvidí, že 
i všechna zvířátka už zívají… Nakladatelství Pikola vydalo knížku s ilustra-
cemi zvířat, jejichž součástí je odklápěcí tlamička. S dětmi si tak můžeme 
společně vyzkoušet, jak třeba koťátko, prasátko, sova, ale dokonce i had 
zeširoka zívají. A alespoň na Vojtu, který nám zívací zvířátka nadšeně před-
vedl, to občas zapůsobí…

Děkujeme paní Kavalírové za tip na knížku „Je čas jít spát“ autorky Anity 
Bijsterboschové, více podrobností najdete zde: https://www.luxor.cz/pro-
duct/je-cas-jit-spat-zbo000182993

 Jana Vachulová, poradkyně rané péče
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	 Zrakove	stimulacní	paravánů

Franzisku při soustředění ruší okolní vlivy. Proto rodina hledala, jak je eli-
minovat a jak umožnit Franzi klidné koukání s maximálním soustředěním. 
Využila k tomu paraván, zatemňovací látku a předměty, které jsou výrazné 
a oblíbené. Franzi je v paravánu nejčastěji v židličce nebo v GoToSeat, kte-
ré jí umožňují pohodlný sed. Pro větší eliminaci okolí je látka na paravánu 
na jednom boku delší a lze ji dát kolem Franzisky – vytvořit jakýsi stan.

U paravánu je důležité, aby měl panty „ohebné“ na obě strany – aby 
z něj šel vytvořit prostor ve tvaru U. Látka je přidělaná na paraván pomocí 
suchých zipů. Předměty lze zavěsit pomocí kolíčků na boky nebo připevnit 
tyčku na vršek paravánu a z ní hračky spustit – jsou více v prostoru, 
a Franzi je tak může zkoumat i rukama. Hračky je dobré přidělat na gumič-
ku nebo pružinu.

Rodina Smolových a Jana Jelínková, poradkyně rané péče
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 Samolepková knízka
 

Vydavatelství Jiri Models nabízí samolepkové knížky-archy s tematic-
kými předlohami, na které si dítě může dle svého výběru nalepit různé 
samolepky, a vytvořit tak obrázek podle vlastní představivosti. Tím, že 
dítě umisťuje samolepky do popředí či pozadí, rozvíjí vnímání perspek-
tivy, jemnou motoriku a kreativitu. Přestože samolepky drží na většině 
povrchů, nemají na spodní straně lepidlo, takže je možné je nalepovat 
opakovaně.

Kromě oblíbených Disney postav jsou v nabídce také knížky zaměřené 
na přírodu, dopravu či roční období. K sehnání jsou ve větších knihku-
pectvích a e-shopech.

Magdaléna Kostelecká, poradkyně rané péče
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 Setkání rodin v ZOO Praha 
  dne 5. 4. 2022 – Program 
   “Zoo všemi smysly”

 

V zoo se nás sešlo 17 rodin a 3 poradkyně. Rodiny byly rozděleny do 
3 skupinek. První skupinka začala pod vedením průvodkyně prohlídkou 
ve Vzdělávacím centru, další skupinka prohlídkou areálu v dolní části 
zoo. Skupinky se asi po 45 minutách vyměnily a přidala se ještě třetí.

Ve Vzdělávacím centru si děti s rodiči mohly poslechnout zajímavé 
vyprávění o různých vejcích ptáků ze zoo, osahat nohu pštrosa dvou-
prstého a polechtat se různými ptačími pery, vzít do ruky strašilku či 
mnohonožku, pohladit sloní ucho a zkusit jemnost kožíšku kočky divo-
ké, lasice či vombata a dalších a dalších.
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Při prohlídce areálem jsme se dozvěděli více o životě tučňáků, lachta-
nů, klokanů a lemurů. Někdo mohl zahlédnout lachtana Edu či třítý-
denního lemura držícího se na zádech mámy.

Klokani se těšili na snídani, zvědavě sledovali pohyb celé naší skupinky 
a očichávali kočárky, zda nenajdou něco dobrého. A v klokaních kap-
sách jsme mohli zahlédnout pohyb či vystrčenou hlavičku klokáněte.

Průvodci se nám velmi hezky věnovali a některé děti s rodiči i s porad-
kyněmi si užily prohlídku zoo až do zavíracích hodin.

Bližší informace k programu naleznete zde: 
https://www.zoopraha.cz/navsteva/pro-navstevniky-s-hendikepem/
zazitkove-programy-pro-navstevniky-s-hendikepem

Lucie Donátová, poradkyně rané péče, 
konzultant pohybového vývoje dítěte
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 Cyrilovo pecení
 

Banana Bread

Co budeme potřebovat:

• 4 zralé banány (můžete klidně víc)
• 200 g polohrubé mouky 
• 130 g hnědého cukru 
• 100 g másla
• 2 vejce
• 1 lžička kypřícího prášku do pečiva
• 1 lžička jedlé sody
• trochu soli
• 1 lžička skořice
•  1 banán nahoru na ozdobu 

(pokud chcete)

Postup:
1.  Nejdříve si vyšleháme máslo s cukrem, pak rozšleháme vejce.
2.  Banány v míse rozmačkáme šťouchadlem a přidáme k máslu s cukrem 

a k vejcím.
3.  Vše promícháme s moukou, lžičkou prášku do pečiva, lžičkou jedlé sody, 

skořicí. Těsto nalijeme do vymazané formy na hřbet a nahoru můžeme 
dát rozkrojený banán.

4.  Pečeme na 175 stupňů asi 30 minut, pak snížíme teplotu na 165 a do-
pékáme dalších 30 minut. Délku pečení přizpůsobte situaci.

5.  Chlebíček nechám chvíli ve formě, pak ho vyklopím a nechám úplně 
vychladnout. A teď už jen ukrajovat plátky. 

Dobrou chuť! 
Váš Cyril Donát
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Kalendárium

Co proběhlo

21. 4. 2022 Setkání rodičů v Zoo Praha – “Zoo všemi smysly” 
  Vypravte se s námi poznávat svět zvířat skrze nejrůznější  

  smyslové vjemy. 

  

Co se chystá

5.-9. 6. 2022  Kurz pro celou rodinu v rekreačním zařízení Blatnice 

s odborným programem pro děti a lesní školkou pro 

sourozence.

16. 6. 2022  Zahradní slavnost 

Letos chystáme prodlouženou zahradní slavnost 

s odpoledním programem pro děti, večer pokračujeme 

hudebním vystoupením.

 

Na podzim plánujeme v říjnu setkání rodičů a v prosinci Mikulášské 

setkání.

Pozvánky s odkazem na přihlášku na akce obdržíte od svých poradkyň 

do mailových schránek, až dozraje správný čas. 

Pro aktuální informace sledujete zprávy na webu www.eda.cz 
a naší facebookové stránce.
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