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Úvodník

Milí rodiče, milí čtenáři,

letošní prosincové číslo zpravodaje je výjimečné z několika důvodů. 

Nejedná se pouze o poslední letošní zpravodaj, nýbrž vůbec poslední 
číslo v současné podobě. Na tomto místě mi dovolte krátké ohlédnutí 

a vysvětlení, proč tomu tak je.

 

Máte před sebou 47. vydání. Jak jsme se k tomuto úctyhodnému číslu 

dostali? Zpravodaj vycházel již od července roku 2011, tedy ještě v době, 

když se naše organizace jmenovala Středisko pro ranou péči Praha, o. p. s. 

Naším cílem vždy bylo poskytnout vám aktuální informační servis pro 

snazší orientaci v oblasti sociální problematiky (rodičovského příspěvku, 

možnostech pro držitele průkazu ZTP/P), dát vám užitečné tipy na 
pomůcky a hračky i zprostředkovat sdílení zkušeností mezi vámi, klient-

skými rodinami. Troufám si říci, že jsme vrchovatě naplnili, co jsme si na 

začátku vytyčili.

Ráda bych poděkovala všem skvělým kolegyním, které se na podobě 

zpravodaje podílely a připravovaly pro vás zajímavé příspěvky. Především 

ale děkuji dvěma skvělým šéfredaktorkám, naší již bývalé kolegyni Alici 

Pexiederové a současné šéfredaktorce Lucii Gregorové. Oběma velmi 

děkuji za hodiny a hodiny práce. Právě ony mají největší podíl na kvalitě 

zpravodaje i na tom, že vycházel bez přerušení celých 11 let.

Věřím, že zpravodaj přinášel čtenářům vždy velmi inspirující nápady 

a důležité informace.

V dnešní době se nicméně současný formát ukázal být jako zastaralý. 

Neznamená to ale, že vás přestaneme informovat o tom, co EDA dělá.  
Již teď připravujeme speciální stránku na našem webu právě pro vás, 

naše klienty, ale i další rodiče dětí s postižením, kde budou ke zhlédnutí 

tipy a doporučení na speciální pomůcky a hračky, návody na jejich 

výrobu, doporučení na aktivity s dětmi. O jejím spuštění vás budeme 

informovat. Dále s vámi budeme sdílet důležité zprávy a zajímavosti. 
Současnou podobu zpravodaje pouze vyměníme za newsletter, který pro 

vás snad bude příjemnější ke čtení a snadno si jej prohlédnete i z mobil-

ního telefonu. 

Od nového roku se na vás těšíme v novém kabátě!

Přeji vám klidný a příjemný advent.

Za celý tým EDY

 Petra Mžourková, ředitelka organizace
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 Beneficní akce na Lávce aneb 
  „ EDA za vodou” a s brejlema 

Benefiční večer u Karlova mostu v malebném prostředí a s podporou Klubu 
Lávka je za námi, a tak bychom se s vámi chtěli podělit o své zážitky.

Na přítomné hosty čekal u vchodu hřejivý welcome drink, díky zapůjčení pro-
fesionálních ohřívačů nápojů společností Proficatering. Bohatým programem 
nás s šarmem provázeli dlouhodobá podporovatelka EDY Pavla Vedralová 
z Optika Anděl a její moderátorský partner Lukáš Rumlena. Hudební dopro-
vod nám dělala kapela Hoch me 5 se skvělými hudebníky jako jsou Radek 
Hochmeister, Pavel Zídek (Zizi), Jan Bártl, Lukáš Břicháč. V hudebním okénku 
představila své autorské písničky Pavla Sedláčková s hudebním i životním do-
provodem Pavlem. Energii do sálu přinesli mladí tanečníci a tanečnice break 
dance z Opatow Flavours a mistryně ČR 2022 v kategorii žákyň v cyklistické 
krasojízdě z klubu sálové cyklistky TJ Pankrác, které nám ukázaly ladnost jízdy 
na jednokolce. Během večera se událo i několik překvapení. Společnost CARL ZEISS nám 

oficiálně předala finanční dar ve výši 50 000 Kč. Protože jsme velmi vděční za 
každého dlouhodobého podporovatele, ocenili jsme přítomné dárce – popr-
vé za naše více než 32 leté působení – Řádem zlaté ponožky, který předávala 
ředitelka EDY Petra Mžourková přítomným společnostem Alza.cz, Ipsos Czech 
Republic, PAS, CARL ZEISS a Optika Anděl. Myslíme, že by se toto ocenění 
a zároveň naše poděkování mohlo stát pravidelnou součástí našich benefič-
ních akcí, protože si ho zaslouží všichni naši další vytrvalí podporovatelé, kteří 
s námi na Lávce být nemohli.
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Velkým očekáváním večera bylo pro všechny účastníky vyhlašování tomboly.

Ceny do tomboly věnovali Optika Anděl, Pavla Vedralová, TollNet, Alza.cz, 
Niceboy, AVPO ČR – Asociace veřejně prospěšných organizací ČR a Parfe-
mland. Děkujeme.

Celkově se na dobrovolném vstupném, prodejem našich líbivých charitativ-
ních předmětů a lístků do tomboly vybralo krásných necelých 40 000 Kč, se 
kterými můžeme počítat na úhradu zvýšených nákladů spojených s výdaji za 
pohonné hmoty a energie.

Milá slova přítomných do EDOVY kroniky nás hřejí. Jsme šťastní, že máme 
kolem sebe tolik podpory. Děkujeme všem účastníkům, moderátorům, dár-
cům, dobrovolníkům a fanouškům EDY, kteří dorazili do Klub Lávka a strávili 

s námi kouzelný večer. Radost udělaly také krásné Kytky Od Pepy a občerst-
vení pro účinkující a dobrovolníky, které zajistilo Amaso.

O naší akci na Lávce jste se mohli dočíst i v tisku, konkrétně v Pražském 
deníku: https://prazsky.denik.cz/kultura_region/praha-klub-lavka-eda-za-
-vodou-20221115.html?cx_testId=85&cx_testVariant=cx_52&cx_artPo-
s=1#cxrecs_s

Děkujeme všem za účast i podporu a těšíme se na další setkání, 

 Lenka Holubcová, fundraiserka
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 Alza a Microsoft podporují EDU 

Společnost Alza se spojila s Microsoftem a během období 13.- 26. června 
z každého prodaného notebooku s Windows 11 na alza.cz věnovaly EDO-
VI 150 Kč na speciální pomůcky pro děti se zrakovým a kombinovaným 
postižením.

Máme obrovskou radost z toho, že se povedlo prodat za tak krátké období 
2403 notebooků a pro EDU vybrat neuvěřitelných 360 450 Kč. Tato částka 
pomůže zajistit dostupnost služby rané péče 6 rodinám na období 1 roku. 
Mnohokrát děkujeme našemu dlouhodobému partnerovi Alze za tuto úžas-
nou akci a podporu naší organizace. 

 

Zvyšování digitálních kompetencí pracovníků

Nadace ČEZ na jaře letošního roku vyhlásila grantové řízení Neziskovky 
zaměřené na rozvoj a profesionalizaci organizací poskytujících služby pří-
mé péče v sociální oblasti. EDA z programu získal 120 000 Kč. Tyto pení-
ze budou využity na zvýšení kompetencí pracovníků v oblasti využívání 
digitálních nástrojů.
 
Finanční příspěvek bude použit na vzdělávání 24 odborných i administ-
rativních zaměstnanců. Zaměstnanci EDY absolvují během následujících 
měsíců digitální akademii na míru (webináře a workshopy, 21-25 h./os.) 
ve spolupráci s firmou Digiskills.cz.
 
Posílením kompetencí zaměstnanců v digitálních dovednostech dojde 
nejen ke zvýšení jejich kvalifikace, ale také k vyšší efektivitě a produktivitě 
jejich práce.

Věříme, že díky tomuto školení pracovníci ušetří drahocenný čas a budou 
mít větší prostor pro přímou práci s klienty. Děkujeme Nadaci ČEZ.

 Irena Kolafa, PR a marketing
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 Rozvíjíme pohybové dovednosti 
detí se zrakovým postizením

Ti, kteří se s činností Rané péče EDA setkávají poprvé, bývají občas 
překvapeni, že vedle konzultací s poradkyněmi rané péče a zrakovými 
terapeutkami maji rodiče možnost probírat rozvoj dítěte i s našimi kon-
zultantkami pro pohybový vývoj.

Jde o to, že zrakové postižení u nejmenších dětí má vážné následky i pro 
jejich psychomotorický vývoj. Pro rozvoj hybnosti je zásadním spouště-
čem motivace dítěte. Pokud chybí tak důležitý zdroj informací o okolí, 
jakým je zrak, negativně se to odráží i ve vývoji pohybovém. Právě proto 
máme v týmu rané péče zkušené fyzioterapeutky, které v rámci terén-
ních i ambulantních konzultací poskytují rodinám odborné poradenství 
a předávají praktické rady a informace, které se ve zdravotnickém zaříze-
ní rodina často nedozví.

Důležitost pohybového vývoje nejmenších dětí s postižením zraku si 
uvědomuje i náš dlouhodobý podporovatel MONETA Money Bank, který 
nám přispěl na mzdové náklady konzultantek pro pohybový vývoj a na 
speciální rehabilitační pomůcky.
Mnohokrát děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 

Projekt: Podpora pohybového vývoje u dětí s těžkým postižením zraku
Trvání projektu: 1. 6. 2022 – 31. 12. 2022
Poskytnutý příspěvek: 50 000 Kč

 

 Jana Ježková, vedoucí služby rané péče
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 Leontinka pro Ranou péci EDA 
     i naše SPC

Nadace Leontinka provází EDU na jeho cestách už dlouhá léta – a to do-
slova. Projekt Auto není cíl, provozní náklady služebních automobilů je 
zaměřen na podporu terénní služby. Finanční prostředky z tohoto projek-
tu nám pomáhají udržovat vozidla v provozuschopném stavu. Bezpečnost 
poradkyň na cestách je pro nás velmi důležitá, stejně jako to, aby mohly 
klientům vedle svých znalostí a zkušeností pravidelně přivážet vhodné 
pomůcky. A nejsou to jen poradkyně, kdo využívá služební vozy – do 
rodin v nich míří i pracovnice psychologické podpory Aneta Bučková 
a Markéta Benešová.

Nadace Leontinka také spolufinancuje osobní a provozní náklady Speci-
álně pedagogického centra EDA prostřednictvím projektu Individuální 
práce s dětmi s postižením zraku v SPC EDA.
 
Současně SPC EDA mohlo díky mimořádnému finančnímu příspěvku ve 
výši 45 000 Kč pořídit speciální test CAT – Cardiff acuity test. Test bude 
využívat zraková terapeutka pro vyšetřování zrakové ostrosti u našich 
klientů, kteří mají zrakové a současně mentální postižení.

Děkujeme Leontince za dlouhodobou podporu!

Projekt: Auto není cíl, provozní náklady služebních automobilů
Trvání projektu: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2023
Poskytnutý příspěvek: 155 000 Kč

Projekt: Individuální práce s dítětem se zrakovým postižením v SPC EDA
Trvání projektu: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2023
Poskytnutý příspěvek: 138 000 Kč

 Jana Ježková, vedoucí služby rané péče
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 Radost z dárku od Zásilkovny 
  a Nadacního fondu 

  Simony Kijonkové

„Pomáháme upřímně, pomáháme srdcem”; to je motto Nadačního fon-
duvSimony Kijonkové – https://nfsk.cz/, zakladatelky společnosti Zásilkovna, 
jehož činnost byla oficiálně zahájena teprve v březnu letošního roku 
2022. Hlavními směry podpory tohoto nově zřízeného fondu jsou znevý-
hodněné děti, samoživitelé a technologie, které lidem usnadňují život.

Jsme vděční, že EDA mohl v letošním roce opakovaně využít dlouhodo-
bý dárek od Zásilkovny – zvýhodněný tarif na dopravu zásilek z našeho 
https://eshop.eda.cz. Velkou radost máme i z laskavého daru na poříze-
ní rehabilitačních pomůcek právě od nově zřízeného Nadačního fondu 
Simony Kijonkové.

 
Nákladné rehabilitační pomůcky využívají naše konzultantky pohybového 
vývoje při ambulantních a terénních konzultacích. Jednotlivé pomůcky 
půjčujeme do rodin, aby si je mohli rodiče a děti také vyzkoušet a násled-
ně s poradkyní nebo fyzioterapeutkou vyhodnotit, zda jsou vhodné právě 
pro jejich dítě.

Děkujeme.
 Lenka Holubcová, fundraiserka
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 EDUV Super-pomocník

Mít v dnešní době spolehlivého partnera, který navíc rozumí povaze 
naší práce i nejrůznějším potřebám, které s sebou rozvoj služeb rané 
péče přináší, je něco mimořádného – to si v EDOVI velmi dobře uvědo-
mujeme. Existuje ale nějakývvýstižný výraz pro situaci, kdy nám takový 
mimořádný partner poskytne mimořádnou podporu? Nebo alespoň 
název pro mimořádného partnera poskytujícího mimořádnou podporu? 
Super-pomocník?

Nadační fond Českého rozhlasu a jeho sbírka Světluška jsou přesně ta-
kovým Super-pomocníkem. V tomto složitém období, kdy se nám v sou-
vislosti s růstem cen energií a pohonných hmot výrazně zvýšily provozní 
náklady, jsme mohli zažádat o mimořádnou dotaci, která nám pomohla 
kompenzovat nedostatečné financování rané péče ze strany státní správy 
a samospráv. Díky tomu jsmevnemuseli nijak omezit poskytování služeb 
klientům. Velmi si ceníme rychlé reakce Světlušky a toho, že organizace 
poskytující sociální služby klientům s těžkým postižením zraku nenechala 
v nejistévfinanční situaci na holičkách.
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Zároveň bychom rádi už teď poděkovali Světlušce za financovaní projek-
tů, které budeme realizovat od ledna 2023, ať už byly podpořeny v rámci 
hlavního grantového řízení nebo z fondu Kaufland. Vážíme si důvěry, 
kterou NF ČRo projevuje vůči Rané péči i Speciálně pedagogickému 
centru EDA, zájmu, který projevuje o naši činnost a porozumění vůči 
potřebám našich klientů i zaměstnanců. Díky této podpoře bude např. 
pokračovat vzdělávání zrakových terapeutek (nejen) v oblasti CVI. 
Na problematiku centrální poruchy zraku se zaměříme i při nákupu no-
vých pomůcek do zrakové ambulance. Velkorysá podpora Světlušky nám 
v příštím roce umožní opět uspořádat pobytový kurz pro rodiny v Resor-
tu Blatnice, poradkyně rané péče se zase zúčastní několika zajímavých 
vzdělávacích akcí – ať už v celém týmu nebo individuálně na základě své 
specializace. Klientům SPC EDA budeme moci poskytnout komplexní dia-
gnostiku - posouzení zrakových funkcí, která není součástí standardních 
činností školského poradenského zařízení.

Světluško, náš milý Super-pomocníku, děkujeme!

Projekty podpořené z fondu Kaufland

Projekt: Služby Rané péče EDA bez omezení
Trvání projektu: 5. 5. 2022 – 31. 12. 2022
Poskytnutý příspěvek: 200 000 Kč

Projekt: Zvyšování odbornosti a posilování kompetencí týmu Rané péče EDA
Trvání projektu: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023
Poskytnutý příspěvek: 99 100 Kč

Projekt: Trénink zraku na míru pro klienty SPC EDA
Trvání projektu: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023
Poskytnutý příspěvek: 100 000 Kč 

Hlavní grantové řízení

Projekt: Učíme se vidět, ale jinak – 2023 
Trvání projektu: 1. 1. 2023 – 21. 12. 2023
Poskytnutý příspěvek: 1 500 000 Kč

 Jana Ježková, vedoucí služby rané péče
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 Sociálne-právní okénko 

Vláda v novele zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se 
zdravotním postižením schválila zvýšení příspěvku na mobilitu na 900 
Kč, zvýšení příspěvku na schodišťovou plošinu o 100 000 Kč a zvýše-
ní příspěvku na mobilitu o dalších 2000 Kč pro osoby, které využívají 
elektrické přístroje na vnější ventilaci plic.
 
Návrh zákona dne 16. 11. 2022 podepsal pan prezident a jeho platnost 
bude od 1. prosince 2022.

Zvýšení příspěvku na mobilitu
Příspěvek na mobilitu, který v současné době pobírá přibližně 260 tisíc 
lidí, se zvyšuje z nynějších 550 na 900 Kč měsíčně. Tato částka bude vy-
placena automaticky. Na zvýšený příspěvek na mobilitu se můžete prvně 
těšit letos v prosinci.

Ti, kdo využívají zdravotnické prostředky pro dlouhodobou domácí oxy-
genoterapii nebo plicní umělou ventilaci, dostanou příspěvek na mobili-
tu ve výši 2 900 Kč. Tato částka bude vyplácena poprvé za prosinec, tedy 
v lednu 2023.
 
O příplatek 2000 Kč je třeba požádat na Úřadu práce. K žádosti o pří-
spěvek bude muset žadatel předložit potvrzení od zdravotní pojišťovny, 
že mu zdravotní pojišťovna zapůjčila přístroj na domácí umělou plicní 
ventilaci. 

Zvýšení příspěvku na zvláštní pomůcku: zdvihací/zvedací plošiny
S ohledem na růst cen se zvýší i maximální příspěvek na pořízení svislé 
zdvihací nebo šikmé zvedací plošiny z nynějších 400 tisíc Kč na 500 tisíc Kč.
 
Ročně příspěvek dostává zhruba 350 lidí. Součet vyplacených příspěvků 
za 60 kalendářních měsíců se nemění a i nadále činí 800 tisíc Kč.

Podpora rodičů při úmrtí miminka
Větší čas na vyrovnání se s úmrtím malého dítěte budou mít jeho rodiče. 
Změní se totiž pravidla pro poskytování otcovského volna. Na otcovskou 
budou mít nově nárok oba rodiče, pokud se jejich dítě narodí „mrtvé“ 
nebo zemře v šestinedělí.

Zaměstnavatel bude mít povinnost otce uvolnit a poskytnout mu pro-
stor se vyrovnat se ztrátou. Dosud mohly čerpat dovolenou pouze matky.

Rozšíří se také poskytování pohřebného na dítě, které se narodí již „mrtvé“.

Zjednodušení dokládání: nově stačí kopie dokumentů
Balíček přinesl také zjednodušení administrativy. V řízení o příspěvku na 
mobilitu, příspěvku na zvláštní pomůcku a průkazu OZP již nebude nut-
né předkládat jako podklady pro rozhodnutí originály listin, stačí pouze 
fotokopie.

 Alena Cikánková, poradkyně rané péče, sociální pracovnice
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Návrat do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené
 
Návrat po mateřské dovolené
Nastoupí-li matka po skončení mateřské dovolené nebo otec po skonče-
ní rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je zaměstnanec/kyně 
oprávněna čerpat mateřskou/rodičovskou dovolenou, do práce, 
je zaměstnavatel povinen zařadit je na jejich původní práci a pracoviště. 
Není-li to možné, protože původní práce zanikla nebo bylo pracoviště 
zrušeno, zařadí zaměstnavatel zaměstnance/kyni na jiné pracovní místo, 
ale podle pracovní smlouvy, tj. na druh práce a místo výkonu práce sjed-
nané v pracovní smlouvě.

Rodičovská dovolená
Rodičovská dovolená je nárokové pracovní volno. Přísluší matce dítěte 
po skončení mateřské dovolené a otci ode dne narození dítěte. Přísluší 
v rozsahu, o jaký rodiče požádají, maximálně do tří let věku dítěte. Za-
městnavatel nesmí čerpání rodičovské dovolené odmítnout. Po dobu 
čerpání rodičovské dovolené nesmí zaměstnavatel s určitými výjimkami 
dát rodiči výpověď.

Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek
Je třeba zdůraznit, že rodičovská dovolená podle zákoníku práce a rodi-
čovský příspěvek podle zákona o státní sociální podpoře jsou dva samo-
statné a na sobě nezávislé právní instituty.

Ochrana pracovního poměru po dobu mateřské/rodičovské dovolené
Zákaz výpovědi ze strany zaměstnavatele. Zaměstnavatel nesmí dát vý-
pověď rodičům, kteří jsou v tzv. ochranné době. To je mimo jiné v době, 
kdy je zaměstnankyně těhotná, rodič čerpá mateřskou nebo rodičovskou 
dovolenou.

Neplacené volno
Po skončení rodičovské dovolené rodič může být v situaci, kdy nemůže 

nebo i nechce nastoupit zpět do zaměstnání. V takovém případě je mož-
né požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna bez náhrady 
mzdy z důvodu péče o dítě. Rodiče obvykle žádají o neplacené volno do 
čtyř let věku dítěte nebo po kratší dobu, než dítě nastoupí do předškol-
ního zařízení. Dalšími důvody jsou zdravotní důvody u dítěte nebo i fakt, 
že matka či otec chce strávit více času se svým dítětem.

Zaměstnavatel není povinen vyhovět žádosti o neplacené volno. Obvyk-
le je čistě na ochotě zaměstnavatele, zda je poskytne či nikoliv. Zaměst-
navatel tedy může trvat na tom, aby zaměstnanec nastoupil po rodi-
čovské dovolené do práce nebo aby ukončil pracovní poměr, pokud do 
práce nastoupit nemůže či nechce. Se skončením rodičovské dovolené 
končí zvýšená ochrana před výpovědí ze strany zaměstnavatele. Na rozdíl 
od mateřské či rodičovské dovolené neplacené volno není tzv. ochran-
nou dobou. V praxi však zaměstnavatelé žádostem o neplacené volno 
vyhovují.

Dohoda o poskytnutí neplaceného volna
V případě, že dojde k dohodě, je vhodné zvolit písemnou formu této 
dohody. Takto jsou lépe chráněny obě dvě strany a v neposlední řadě 
jsou i písemně upraveny podmínky čerpání neplaceného volna. Samot-
ná dohoda by měla obsahovat označení zaměstnankyně/zaměstnance 
i zaměstnavatele, dále by bylo vhodné uvést důvod a stanovit, odkdy 
dokdy bude neplacené volno trvat. Dohodu je potřeba podepsat a ozna-
čit datem vyhotovení.

Neplacené volno a sociální zabezpečení
Po dobu čerpání neplaceného volna není možné čerpat nemocenské ani 
náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.
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Návrat po rodičovské dovolené
Vrátí-li se rodič do práce po rodičovské dovolené, nemá zaměstnavatel 
povinnost jej zařadit na původní práci a pracoviště. Má jen obecnou 
povinnost přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy.

Konec rodičovské dovolené a další těhotenství
Těhotná matka, vracející se z rodičovské dovolené a nastupující po krátké 
době opět na mateřskou dovolenou, má v mezidobí tyto možnosti:
•  nastoupit do zaměstnání na dobu do nástupu na další mateřskou dovo-

lenou,
•  požádat zaměstnavatele o neplacené pracovní volno, zaměstnavatel ale 

není povinen žádosti vyhovět,
•  je-li pro to zdravotní důvod a ošetřující lékař tak rozhodne, nastoupit 

dočasnou pracovní neschopnost.
 
Dohoda o změně obsahu pracovního poměru
Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pra-
covní smlouvě, může navrhnout dohodu o změně obsahu pracovního 
poměru, tj. nabídnout rodiči práci jinou. Obsah pracovního poměru je 
možné měnit jen po vzájemné dohodě zaměstnavatele a rodiče, a dochá-
zí-li i ke změně pracovní smlouvy, je třeba tak učinit písemně. Zaměstna-
vatel však nesmí nikoho nutit ke změně pracovního poměru (např. doby 
trvání pracovního poměru, ke zkrácení pracovního úvazku či ke změně 
druhu práce).

Specifika návratu pečujících osob do zaměstnání 
Pokud pečující osoba nemůže z důvodu péče nastoupit do práce po 
skončení rodičovské dovolené nejčastěji po třetích narozeninách dítěte 
a řeší, jak si i nadále zajistit státem placené zdravotní a „sociální“ pojiště-
ní, má možnost si prodloužit výplatu rodičovského příspěvku do čtvrtých 
narozenin dítěte, pokud tak nebyl nastaven již dříve, či se nahlásit jako 
pečující osoba na ÚP a zdravotní pojišťovnu.
 

K prodloužení výplaty rodičovského příspěvku stačí nevyplacená posled-
ní částka, minimální sazba je 50 korun měsíčně. Toto je nejjednodušší 
forma pro rodiče, jak si zajistit pokrytí zdravotního pojištění a náhrad-
ní doby sociálního pojištění. Otec či matka bude stále považován/a za 
zaměstnance, který pobírá rodičovský příspěvek. V případě prodloužení 
rodičovského příspěvku na maximálně možnou dobu je třeba informovat 
zdravotní pojišťovnu o prodloužení.

V případě, že návrat do práce není možný ani po čtvrtých narozeninách, 
je možností, jak mít zajištěné zdravotní pojištění a náhradní dobu soci-
álního pojištění, nahlášení matky či otce jako osoby pečující, a to o dítě 
do 10 let minimálně v prvním stupni závislosti, o starší dítě ve stupni 
závislosti II-IV.
 
V případě, že se rodiče rozhodnou skloubit práci i péči o dítě, mají ze 
zákona právo na úpravu týdenní pracovní doby, možnost práce z domu či 
zkrácený pracovní úvazek. 

Dle zákoníku práce má pečující zaměstnanec/kyně nárok na úpravu 
týdenní pracovní doby

Pokud matka či otec pečuje o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby, 
může si neomezeně přivydělat, a to i pracovat na plný úvazek. Pokud za-
městnanec prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu závis-
lou na pomoci jiné fyzické osoby v II., III. nebo IV. stupni závislosti, může 
v souladu s § 241 odst. 2 zákoníku práce požádat o kratší pracovní dobu 
nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby. Stejně 
tak i požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší 
než 15 let či těhotná zaměstnankyně. Zaměstnavatel je povinen žádosti 
vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Ty je však zaměstnava-
tel pak povinen v případném soudním sporu prokázat.

Zpravodaj EDA cz, z. ú. 47/2022 infoservis 14



Služební zákon oproti zákoníku práce poskytuje výhodnější režim pro 
služební cesty
 
Podle § 45 služebního zákona těhotná státní zaměstnankyně a státní 
zaměstnanec/kyně pečující o dítě do 8 let smějí být vysláni na služební 
cestu jen se svým souhlasem; to platí obdobně i pro osamělou státní 
zaměstnankyni a osamělého státního zaměstnance, kteří pečují o dítě, 
které dosud nedosáhlo věku 15 let, jakož i pro státního zaměstnance, 
který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu závislou na 
pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo stupni IV.
 
Dle § 47 služebního zákona je zaměstnanec/kyně chráněn/a před přelo-
žením v rámci státní služby

Těhotná státní zaměstnankyně a státní zaměstnanec/kyně pečující o dítě 
do 8 let smějí být přeloženi jen se svým souhlasem; to platí obdobně 
i pro osamělou státní zaměstnankyni a osamělého státního zaměstnan-
ce, kteří pečují o dítě, které dosud nedosáhlo věku 15 let, jakož i pro 
státního zaměstnance, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pe-
čuje o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV.

Služební zákon definuje i podmínky pro sladění rodinného a osobního 
života státních zaměstnanců s výkonem služby

Služební úřad vytváří podmínky pro sladění rodinného a osobního života 
státních zaměstnanců s výkonem služby, zejména rozvržením služební 
doby včetně stanovení začátku a konce služební doby a pružného rozvr-
žení služební doby, povolováním kratší služební doby, sjednáváním mož-
nosti vykonávat službu z jiného místa a zřizováním školských zařízení za 
účelem předškolního vzdělávání nebo poskytováním péče o dítě v dětské 
skupině, které jsou specifikovány v § 116.

Nebrání-li tomu řádné plnění úkolů služebního úřadu, služební orgán 
povolí státnímu zaměstnanci pečujícímu o dítě, které dosud nedokončilo 
první stupeň základní školy, pružné rozvržení služební doby nebo kratší 
služební dobu; to platí obdobně i pro osamělou státní zaměstnankyni 
a osamělého státního zaměstnance, kteří pečují o dítě, které dosud 
nedosáhlo věku 15 let, jakož i pro státního zaměstnance, který prokáže, 
že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu závislou na pomoci jiné 
fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV.

Rozvázání pracovního poměru po skončení rodičovské dovolené
Jestliže zaměstnavatel nemá možnost přidělit rodiči práci odpovídající 
pracovní smlouvě a nedojde-li k dohodě mezi rodičem a zaměstnavate-
lem o změně obsahu pracovního poměru, jedná se o jiné překážky na 
straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel je pak povinen poskytnout rodiči 
(až do skončení pracovního poměru nebo do odpadnutí překážky v prá-
ci) náhradu mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku.
 
Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pra-
covní smlouvě z organizačních důvodů (např. pro přestěhování pobočky, 
zrušení části zaměstnavatele či rozhodnutí o snížení počtu pracovních 
míst), pak je možné s rodičem z těchto důvodů rozvázat pracovní poměr 
výpovědí nebo dohodou.

Výpověď ze strany zaměstnavatele
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodů, které 
výslovně uvádí zákoník práce v § 52. Z jiných důvodů zaměstnavatel 
dát výpověď nemůže. Výpověď musí být písemná a musí být doručena 
zaměstnanci, jinak je neplatná. Výpověď může být odvolána pouze se 
souhlasem zaměstnance; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním 
musejí být písemné.
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Výpovědní doba
Výpovědní doba činí nejméně dva měsíce. Platí, že výpovědní doba začí-
ná běžet počátkem prvního dne měsíce následujícího po doručení výpo-
vědi. Po dobu běhu výpovědní doby je zaměstnavatel povinen přidělovat 
zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy. Nemá-li ji, jedná se o překáž-
ku na straně zaměstnavatele a po dobu jejího trvání náleží zaměstnanci 
náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

Zákaz výpovědi ze strany zaměstnavatele
Zaměstnavatel nesmí dát výpověď rodičům, kteří jsou v tzv. ochranné 
době. To je mimo jiné v době, kdy je zaměstnankyně těhotná, v době, 
kdy rodič čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou nebo kdy je 
v dočasné pracovní neschopnosti. Výpověď daná zaměstnavatelem je 
neplatná, i když dostane výpověď těhotná zaměstnankyně, která o svém 
těhotenství dosud neví, ale je prokazatelné, že v době doručení výpovědi 
byla těhotná. Další významnou dobou, kdy jsou rodiče chráněni proti 
výpovědi, je období, kdy nastala překážka v práci z důvodu ošetřování 
dítěte nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona o nemo-
cenském pojištění. Ve všech uvedených případech jde však o neplatnost 
relativní, kdy se jí musí rodič dovolat a namítnout neplatnost výpovědi, 
jinak pracovní poměr skončí.

Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že 
by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se 
do výpovědní doby nezapočítává. Pracovní poměr skončí teprve uplynu-
tím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby. Zaměst-
nanec ovšem může sdělit zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního 
poměru netrvá.

Doba čerpání mateřské a rodičovské dovolené se do doby trvání pracov-
ního poměru započítává.

 Alena Cikánková, poradkyně rané péče, sociální pracovnice
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 Rozhovor 
 s Ivanou Bajgarovou 

Zvířátka z aplikací EDA PLAY jsou naši kamarádi a my jejich
 
Jak to všechno začalo? 
S EDOU jsem se poprvé potkala před lety, kdy mě oslovil kamarád 
a kolega s nabídkou podílet se na přípravě aplikací pro děti se zrakovými 
vadami a kombinovaným postižením. Téma mě zaujalo, ráda jsem při-
spěla k vzniku her a také jejich dlouhodobému udržování. K EDOvi jsem 
se tedy dostala zhruba před deseti lety přes přípravu aplikací. Na začát-
ku spolupráce jsem teprve zjišťovala, co to raná péče vůbec je, pojem 
jsem neznala. Postupně jsem zjistila, že jsme s EDOU podobně naladěni: 
hledáme radost v životě, snažíme se děti pobavit a zároveň jim pomoci 
rozvíjet pro běžný život potřebnou motorickou nebo zrakovou doved-
nost. Také jsem zjistila, že s poradkyněmi rané péče se hezky povídá 
a mají téměř nekonečno skvělých nápadů, jak zabavit děti. A tak jsem 
s EDOU zůstala jako pomocník pro různé aktivity, které se týkají aplikací 
a obrázků z nich, například pro přípravu pracovních listů. Za dobu, kdy 
s EDOU spolupracuji, vzniklo už pět her. Všechny mám stejně ráda, 
nemůžu určit, která z aplikací je moje nejoblíbenější.

Jak se podílíte na vývoji aplikací EDA PLAY? 
Při vývoji aplikací pomáhám koordinovat tým, který na přípravě her 
pracuje. Není to jen programátor, který hru programuje, je potřeba také 
šikovný ilustrátor, který obrázky nakreslí, zvukař, který připraví audio 
doprovod. Další spolupracovníci připravují děj úkolů, texty do hry, po-
máhají aplikaci testovat. Jsem moc ráda, že z členů týmu, který na apli-
kacích pracuje, se postupem doby stali přátelé, nejen kolegové.
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Jaké aktivity pro EDU děláte a co vás na nich nejvíce baví? 
Spojnicí různorodých aktivit, na kterých se podílím jako dobrovolník, jsou 
obrázky z aplikací EDA PLAY. S Luckou Magerovou a Markétou Skalickou 
z EDY připravujeme pracovní listy, které si můžete na www.edaplay.cz/
aktivity stáhnout zdarma. V prosinci se můžete spolu s dětmi zabavit nad 
pracovními listy v netradičním adventním kalendáři s úkoly, který najdete 
na www.eda.cz/vanoce-s-edou Ráda se s poradkyněmi rané péče bavím 
o nových inspiracích k pracovním listům. 

Které je vaše nejoblíbenější zvíře? 
Tato otázka by se dala položit i jinak: jaké zvíře nejčastěji nosíte? Zvířátka 
z aplikací můžete nosit i na tričkách a taškách, lze je zakoupit v eshopu 
jako charitativní předmět (www.eshop.eda.cz), a podpořit tak činnost EDY. 
Zvířátkem se můžete potěšit také na hrníčku nebo na ponožkách. 
S batůžkem EDA cestují všichni členové mojí rodiny. Musím říct, že batůž-
ky poutají pozornost kolemjdoucích a nejednou jsem slyšela pochvalu od 
zcela neznámých lidí. U nás doma je nejoblíbenější motiv pejska; batůžek 
s pejskem nosíme nejčastěji. Na batůžek s ovečkou jsem slyšela nejvíce 
pochval od kolemjdoucích. 

A jaké zvíře mám nejraději přímo v aplikacích? Pejsek Sam je jasná volba! 
Toho znám totiž osobně! Aplikace EDA PLAY ELIS a EDA PLAY PAULI jsou 
pojmenované po skutečných holčičkách – Paulince a Elišce. Skutečná 
Eliška má asistenčního pejska Sama, rádi jsme tohoto černobílého psího 
sympaťáka překreslili také přímo do aplikace.

Čemu se věnujete profesně a ve volném čase? 
Pohybuji se sice ve světě IT, ale když můžu, trávím čas venku. Koukám 
kolem sebe, ale i nad sebe, pozoruji, jaké mraky nám plují nad hlavami, 
a přemýšlím, co dalšího nás v budoucnu ještě čeká.

Tip pro vás
Zvířecí kamarádi v aplikacích
 
Snad nejvíce zvířátek se vyskytuje ve hře EDA PLAY TOM, která je zadar-
mo a je dostupná pro iPady i Android tablety. Můžete si ji nainstalovat do 
tabletu a spolu s dětmi vybrat, které zvířátko vám bude nejsympatičtější. 
O tom, které zvířátko máte nejraději, nám můžete napsat na 
info@edaplay.cz. Rádi si vaše komentáře přečteme.

 S Ivankou Bajgarovou si povídala Aneta Sojková
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batoh se psem
- nejoblíbenější v naší rodině

jak obvykle vypadá můj pracovní stůl

www.edaplay.cz/aktivity
www.edaplay.cz/aktivity
www.eda.cz/vanoce-s-edou
www.eshop.eda.cz


 Crelando pastelky 3 v 1

V prodejně Lidl jsme objevili silné pastelky „3 v 1“ z řady výtvarných 
potřeb Crelando. V balení je deset kulatých silných pastelek (o průměru 
cca 1,2 cm a délce 13 cm). Dobře se drží a lze jimi běžně kreslit nejen 
na papír, ale i na sklo. Po navlhčení slouží jako akvarelové pastely, pro 
odvážné jimi lze vytvořit vzory na pokožku. Právě to se osvědčuje naší 
kolegyni, poradkyni Lucce Magerové – když chce zrakově zaujmout hod-
ně „nedobytné“ dítě, začne si s ním vzájemně malovat po rukách. 
Barvu lze snadno smýt.

 Jana Vachulová, poradkyně rané péče 
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 Karticky pro nejmenší

Na cestách jsem narazila na tyto pěkné kontrastní kartičky na černém 
pozadí. Díky kartičkovému formátu a případné černé suchozipové desce 
lze s dětmi dle jejich aktuálních schopností trénovat přenos pozornosti 
mezi různým počtem obrázků.

Obrázky jsou velmi pěkně sytě barevné a černé pozadí odpovídá tomu 
nejvhodnějšímu kontrastu. 

https://www.levneknihy.cz/karticky-pro-batolatka/185869

 Aneta Bučková, poradkyně rané péče
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 Krokodýl u zubare 
	 	 –	na	procvicení	prstuů

Krokodýl na nás otevře svou čelist a každý hráč mu na střídačku stiskne 
jeden zub, abychom zjistili, který je ten bolavý. Kdo mu totiž zmáčkne 
právě ten zkažený, toho kousne. Ale nebojte se, stisk má jemný a nikomu 
neublíží.

Tahle bláznivá hra může buď zabavit předškoláky, nebo svou nepředví-
datelností rozjaří nudící se dospěláky… Já jsem ji ale viděla používat jako 
originální pomůcku k procvičení jemné motoriky prstů. Koukněte se na 
video a posuďte sami: https://hrajsisemnou.cz/krokodyl_zubar/#Zabavi.

A kdybyste se rozhodli si ji pro své děti pořídit, ohlídejte si cenu – úplně 
stejná hra se dá koupit za stovku nebo také za stovek šest…

 Jana Vachulová, poradkyně rané péče 
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 Luminapark 
- procházka plná svetýlek

Asi deset minut pěšky od stanice metra A „Nádraží Veleslavín“ se v zimní 
sezóně (od 21. října 2022 do 15. února 2023) můžete vydat na cca 1,5 km 
dlouhou procházku kolem přehrady Džbán a užít si neobyčejné světel-
né instalace. Větší děti jistě poznají spoustu rozsvícených pohádkových 
postav, ty menší se pouze nechají překvapovat stále se měnícími svě-
telnými efekty doprovázenými hudbou. Pro lepší představu navštivte 
fotogalerii: https://luminapark.cz/galerie/.

Atrakce je v provozu denně kromě pondělka od setmění (cca od 17 ho-
din) do 21 hodin. Detailnější informace včetně údajů o parkování, vstup-
ném, přesné otvírací hodině apod. najdete na webové stránce 
https://luminapark.cz/.

Děkujeme mamince Samíka z Příbrami za dobrý tip pro děti, které milují 
světýlka.
 

Jana Vachulová, poradkyně rané péče
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 Ospálek - knízka pro deti

Rádi bychom v tomto zpravodaji představili knížku pro děti i rodiče 
Ospálek. Autorkou je Mgr. Alžběta Votavová, dětská fyzioterapeutka, 
která pracuje i s dětmi s těžkým kombinovaným postižením. 
Knížku nádherně ilustrovala Michaela Bergmanová, která se kromě ilu-
strování knih pro děti věnuje i filmové animaci. Někteří z vás možná znají 
či měli z rané péče půjčenou knížku Madlenka a brejličky, právě i tuto 
knížku Michaela Bergmanová ilustrovala.
 
https://obchod.portal.cz/detska-literatura/ospalek/
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Alžběty Votavové jsem se zeptala: 
 
Alžběto, jak se to stalo, že jsi ty – jako fyzioterapeutka – napsala knížku 
o usínání dětí? Je to téma, s kterým se ve své odborné praxi častěji setkáváš? 
Cesta ke krásné barevné knížce vedla vlastně původně jinudy. Ve své praxi 
dětské fyzioterapeutky zabývající se psychomotorickým vývojem dítěte se 
na téma spánek, maminčina únava a jak ze situace ven vždycky poměrně 
brzy dostaneme. Přečetla jsem k tématu hodně knih i odborných článků 
a hledala terapeutické postupy.

Jedna z cest, jak napomoci řádu a večerní i noční samostatnosti, je nasta-
vení postupu, který všichni zúčastnění znají a dodržují. Je dobré vytvořit 
si plán, jak to večer chodí, a protože pracujeme s dětmi, tak obrázky jsou 
nejlepší: přes den společně přečteme knížku a večer podle toho postupu-
jeme. Je to vlastně „jízdní řád” pro dítě, ale i pro rodiče.
 
Pro tvorbu terapeutického plánu jsem původně potřebovala listy s obráz-
ky, aby se dala vyrábět knížka šitá na míru. A vidíš, nakonec z toho vznikla 
skutečná veliká krásně ilustrovaná kniha. 

Jak si knížku pročítám, vidím, že si ji mohou užít děti i rodiče (a nejlépe 
spolu, jako všechny dětské knihy). V závěru si může každý rodič určit, jak 
si na škále „frustroměru" stojí, pokud jde o uspávání svých dětí. 
Právě, vyprávění nad knihou, jak to má doma Bořivoj a jak to máme 
doma my, může vést k cíli nemít doma po večerech chaos a rodeo. 
A možná díky tomu vznikne i větší prostor pro rodiče vzájemně.
 
Frustroměr je můj vynález; tedy škála od 0 do 10 se samozřejmě v terapii 
používá v mnoha formách. Já jsem si tento nástroj nazvala frustroměr, 
aby se mi lépe vysvětlovalo, že záleží i na tom, jak moc je maminka una-
vená – a podle toho hledáme možnosti řešení.

Jaké otázky by si pak rodiče mohli položit na základě toho, kde se ve 
„frustroměru" zrovna nacházejí? 
Když na frustroměru hledám, kde se na škále nacházím, tak se vlastně dí-
vám sama na sebe z odstupu. Můžu nahlédnout, že už potřebuji pomoc. 
Nebo jsem ještě ve fázi „Trochu mě to štve, ale jsem tu přece od toho, 
abych svým dětem byla k ruce." a vydržím.
 
Cílem mého snažení je harmonický psychomotorický vývoj dítěte, sna-
žím se, aby se dětem, ať už dostaly do vínku cokoli, dařilo dobře a na 
světě je to bavilo. A rodiče taky.

Cest je nepřeberné množství, jen najít tu svou.

 Alžběty se ptala Martina Herynková, poradkyně rané péče

24Zpravodaj EDA cz, z. ú. 47/2022 Tipy na hračky, pomůcky a další užitečné věci



 Zábava s rolnickami

Rolničky jsou krásně lesklé a pro mnoho dětí tak lákavé ke koukání. Další 
výhodou je i atraktivní zvuk, který podporuje dětskou zvídavost.

Jednou z možností jejich využití je navlečení rolniček na pestrobarevnou sytě 
barevnou gumu a zavěšení např. na hrazdičku. Obzvláště lehčí malé rolničky 
na delším provázku jsou vhodné k prvnímu uchopování a čím delší had, tím 
větší šance na zapojení obou ručiček.

Pokud chceme podpořit a zapojit i spastické ručky, lze pár rolniček navléci na 
gumičku a navléknout na ručičky.
 
Rolničky také můžeme vložit do průsvitného pytlíčku velmi dobře zavázané-
ho, abychom zabránili možnému spolknutí. Pak je můžeme zavěsit do malého 
pokojíčku („Little Room”) nebo na hrazdičku, kde dítko trénuje přenos po-
zornosti a koordinaci oko-ruka bouchnutím a rozcinkáním lákavě blýskavého 
balíčku. 

Přeji plno zábavy nejen v adventním čase!

 Aneta Bučková, poradkyně rané péče
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 Senzorická vesta

Narození dítěte s handicapem pro nás byl šok. Když se nám ho povedlo vstře-
bat, řešili jsme, jak synovi co nejvíce pomoci. Neustále jsme však naráželi na 
to, že nám něco chybělo a nedalo se to běžně koupit. Ať to byla větší body 
z kvalitních materiálů, fusak do speciálního kočárku, který bude opravdu hřát, 
na zimu zas kombinéza se dvěma zipy, která se bude dobře oblékat; nebo 
třeba měkké boty pro nechodící dítě, které se budou dobře obouvat. Postup-
ně jsem se tedy vrátila k šití a začala si oblečení a pomůcky pro syna šít. Syn je 
silně hypotonický a bylo třeba vymyslet nějaké zpevnění trupu, aby se nám 
dobře cvičilo. Zkoušeli jsme neoprenové vestičky, ale pro syna byly moc silné 
a potil se v nich. Když byl v nepohodě, nechtěl spolupracovat; a tak přišel 
nápad na oblečky z materiálu, který se používá na sportovní dresy. Nako-
nec jsem navrhla vestičky ze sady různých materiálů, které se dají vzájemně 
kombinovat. Při cvičení tak může syn dostat takovou oporu, kterou pro danou 
práci potřebuje. Ať už silnější neopren, slabší neopren nebo právě slabou látku 
na dresy, která tolik nehřeje. Letos se nám tak otevřely úplně nové obzory, 
když syn zvládl s vestičkou pod oblečením chodit v chodítku a my jsme mohli 
konečně aktivně absolvovat spoustu výletů. Sice jsme stále vozili i kočárek, ale 
díky zpevnění hypotonického trupu syn ušel už i část trasy v chodítku a dostal 
úplně jiný pohled na svět. Hezké počasí jsme si tak všichni skvěle užili. Druhý 
důležitý bod je ten, že nechci, aby naše pomůcky a oblečení působily smutně 
a nemocničně. Proto hledám nejen kvalitní, ale také krásné a barevné látky, 
které budou těm našim malým hrdinům slušet.

Na rehabilitacích naše vestičky chválily fyzioterapeutky a ptaly se, zda bych 
se výrobou pomůcek nechtěla živit. Dotazů na šití přibývalo jak od různých 
fyzioterapeutek, tak od maminek. Proto jsem se rozhodla, že až syn od října 
nastoupí do školky a proběhne první vlna zvykání a nemocí, bude mou pra-
cí právě šití, které by mohlo usnadnit život ostatním dětem – tak, jako ho 
usnadňuje nám. Momentálně intenzivně pracuji na vytvoření obsahu inter-
netových stránek https://www.mali-hrdinove.cz.

 Šárka Dokulil, maminka Adámka
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 Tipy na svetelné hracky

Světelných hraček je v obchodech veliké množství, ale často nejsou vhodné. 
Buďto jsou pro starší děti, skládají se z malých částí, dítě s nimi nemůže vol-
ně manipulovat, světlo je moc nebo naopak málo intenzivní. Maminka Ríši 
proto vymyslela plno hraček, které jejího syna baví už několik měsíců.

Medvídek se slizem a blikátko z míčku 
Maminka sehnala sliz v dóze ve tvaru medvídka a napadlo ji do něho vložit 
blikátko z rozbitého blikajícího míčku. Lze použít i lahvičku od medu, která je 
také ve tvaru medvídka, a naplnit jí slizem. Ke spuštění blikátka stačí medvíd-
kem bouchnout. Sliz způsobuje, že se blikátko v lahvičce skoro nehýbe 
a světlo je rozptýlené do všech stran. Dítě může lahvičkou manipulovat, 
koukat na ni při pasení koníků nebo ji můžeme zavěsit do Little Roomu.

Maňásci na prsty a světýlko 
K další hračce maminka využila gumové maňásky na prsty a lampičku na 
čtení. Světlo jemně prosvítí maňáska z gumy – stačí pouze najít takovou 
lampičku, na kterou bude prstový maňásek pasovat. Dítě takto vytvořenou 
světelnou hračkou může volně manipulovat a zkoumat ji.
Příklad lampičky, kterou můžete využít: ZDE
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Světelné řetězy 
Světelné řetězy má doma každý, ale málokoho napadne je využít ke zrakové 
stimulaci. Ve chvíli, kdy začal Ríša sahat po hračkách, napadlo maminku využít 
světelné řetězy i ke stimulaci hmatu. Využila k tomu světelné LED řetězy 
s plastovými či gumovými postavičkami a různě je nakombinovala. Takto se-
stavené řetězy omotala kolem hrazdičky a dala je Ríšovi na dosah, aby je mohl 
sám zkoumat jak zrakem, tak i hmatem.
 
Řetězy můžeme využít i k prostorové orientaci tak, že je pověsíme například 
na zábradlí v domě a dítěti ukážeme, která postavička značí, že je začátek/ko-
nec schodiště. Řetěz na fotografii je kombinací řetězů zakoupených v prodej-
ně Pepco.

Přidávám pár odkazů na světelné řetězy, které by se daly k výrobě využít:
Světelný řetěz pes
Světelný řetěz hroch

Světlo v pytlíku 
Když vložíme turistickou svítilnu do pytlíku, trochu tím ztlumíme intenzitu 
světla. Světlo takto můžeme zavěsit na hrazdičku, a dát je tak dítěti na dosah.
Turistická svítilna BL 40

Noční světlo 
Skvělou svítící hračkou jsou také tzv. noční světla. Svítí tlumeně a jsou z pří-
jemného materiálu. 
Noční lampička může sloužit k podpoře pasení koníků nebo s ní může dítě 
manipulovat.
Noční světlo

Za inspiraci děkujeme mamince Ríši
 Aneta Sojková, poradkyně rané péče
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 Svetýlka v kocárku

Maminka maličké Žofinky využila časné stmívání v tomto zimním období 
a do kočárku instalovala svítící adventní kalendář, který lze upevnit pomocí 
kolíčků. Žofinka sice ještě během podvečerních vycházek často spí, ale když je 
vzhůru, pozorování světýlek ji opravdu baví.

 
 Jana Vachulová, poradkyně rané péče 
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 Proc jsme si nakonec vybrali vozík?

1. Kdy jste začali o vozíku přemýšlet? Odkud vznikl ten impuls?

Myšlenka pořídit invalidní vozík mě napadla ve chvíli, kdy jsem začala pozoro-
vat, jak Kryštof v kočárku leniví. Bylo to krátce po jeho šestých narozeninách. 
Nejprve jsem tento nápad konzultovala s neurologem a několika fyziotera-
peuty. Trochu jsem se bála, že se nesetkám s pochopením, ale naopak, dočkala 
jsem se veliké podpory ze všech stran. Sami říkali, že se v kočárku jen rozvalí 
a vlastně se nemusí vůbec snažit k aktivitě a že mu vozík pomůže v dalším 
osobním rozvoji.

2.  Jaké byly argumenty pro jeho zvažování? Proč jste vlastně přivítali tento 
nápad?

Začala jsem Kryštofa vnímat jako velkého kluka, už nebyl TO miminko, které 
patří do kočárku. Zároveň jsem tak nějak začala cítit, že je potřeba ho vyvést z 
toho jeho komfortu a trošku mu to pohodlí ztížit, abych ho vyprovokovala k 
dalšímu rozvoji.
Také si spousta dětí a dospělých „zvláštně“ Kryštůfka prohlíželo a komento-
valo, že je tak velký a jezdí v kočárku. Myslím si, že když bude na vozíku, bude 
hned každému jasné, že má zdravotní problémy a mnohým pohledům se tak 
vyhneme.

3. Jaká vidíte pozitiva potom, co jste vozík vyzkoušeli? 

Měla jsem možnost si půjčit vozík na hodinu našeho běžného života (od 
holčičky, která měla nastavený vozík přibližně stejně, jak bylo potřeba pro 
Kryštofa). Byla jsem překvapena, jak lehce se ovládá. Kam všude se s ním 
dostaneme a hlavně tím, jak se v něm Kryštof chová. Byl krásně narovnaný, 
aktivní, usmíval se, rozhlížel se všude kolem a dokonce měl tendenci si sám 
vozík ovládat. V tu chvíli jsem byla už napevno rozhodnutá, že mu pořídíme 
jeho vlastní vozík a že jsem se rozhodla opravdu správně.
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4. Jaké firmy jste se rozhodli oslovit? Jste s nimi spokojeni?

Při výběru vozíku pro mě byla důležitá váha a to, aby se vešel do auta. Porov-
nala jsem několik tipů vozíků, které jsem si našla na internetu. U mě vyhrál 
Zippie Youngster 3. Po konzultaci a zaměření jsme si s pánem z Medicca řekli, 
že to zkusíme. Vstříc mi vyšla i rehabilitační doktorka a neuroložka, tak jsem 
zažádala na pojišťovnu o schválení poukazů, ale vzhledem k diagnóze syna 
(TMR, hypotonie, epilepsie, centrální porucha zraku) nám byl zamítnut.  
Poměrně rychle po zamítnutí jsem se s pánem z Medicca domluvila, že nám 
zaměří Zippie Quickie Life T. Ten spadá do pasivních vozíků, který je podle 
pojišťovny vhodný pro Kryštofa a schválení už proběhlo bez problémů. Je sice 
těžší než Youngster, ale nebyl čas odvolávat se na pojišťovnu a bojovat 
o lehčí vozík. Momentálně čekáme až nám ho vyrobí a dodají a už teď se na 
něj těšíme.

5. Vidíte i nějaké nevýhody oproti kočárku?

Určitou nevýhodou je, že si v něm dítě nemůže hovět a spát a z toho důvodu 
si necháváme v záloze kočárek.

6. Co byste vzkázali rodičům, kteří s vyzkoušením vozíku váhají?

V první řadě je třeba se smířit s touto situací. Přiznat si, že ty naše dítka ho 
opravdu potřebují, ať už k dalšímu rozvoji své osobnosti, ke vnímání svého 
okolí nebo třeba i k soběstačnosti. Kočárek si sami ovládat nemůžou, ale vozík 
se třeba naučí ovládat, a pak si dojedou tam, kam sami potřebují

7. Jakákoliv důležitá slova závěrem, která zde zatím nepadla?

Můžete brát volbu vozíku třeba jako my. Jako mezikrok mezi kočárkem 
a vlastní chůzí. To že ho pořídíme neznamená, že se vzdáváme toho, že jednou 
Kryštůfek nebude chodit. Jen víme, že mu to bude trvat déle a potřebuje na 
to více času, a do té doby může drandit na vozíku.

Moc děkujeme mamince Kryštofa za její pohled na volbu vozíku!

 Aneta Bučková, Poradkyně rané péče
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 Vozík, s kterým si zabeháte 
   i s dítetem

https://cs-cz.facebook.com/spekocz/

Pan Adamec (tel.: 777 634 000) vyrobil ve své nyní již zaniklé firmě geniálně 
jednoduchý vozík s řidítky, kombinovatelný s dětskou sedačkou Hamax 
(viz foto). Možná budete mít štěstí jako rodina Izabelky a seženete u něj ještě 
některý z posledních kousků, případně se vám povede jej zakoupit z druhé 
ruky. Vozík umožňuje usadit malé nebo hůře chodící dítě pohodlně do sedač-
kya zaběhat si, zabruslit nebo třeba absolvovat orientační běh.
 
 
 Jana Vachulová a rodina Izabelky 
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 Zidlicka do sprchy

Izabelka má potíže s rovnováhou, takže při sprchování je bezpečnější, když 
sedí. Místo speciálních drahých židliček do vany používají pro ni její rodiče 
rychleschnoucí kempovací židličku. Je skládací, velmi lehká, ale díky nástav-
cům na nožičkách dobře stojí i na kluzké podlaze ve sprchovém koutě. Tuhle 
konkrétní židličku s žabím designem koupili v Kauflandu, ale podobné s jiný-
mi zvířátkovými motivy lze sehnat např. i v e-shopu Lidlu. 
 
 
 Jana Vachulová, poradkyně rané péče 
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 Mikuláš v EDOVI

Ve středu 7. 12. 2022 se u nás v EDOVI objevil Mikuláš, čert a anděl. 
Na svém kostýmu si dal anděl extra záležet a půjčil si pravá křídla z pohádky
Anděl Páně.

Poradkyně rané péče EDA uspořádaly pro své rodiny mikulášskou besídku,
kde byla k dispozici hernička pro děti a kreativní dílnička s vánoční tématikou. 
Vánoční atmosféru umocnily vánoční koledy za klavírního doprovodu nevido-
mé Ivy Mojžíškové.
Nechybělo vynikající občerstvení od klientské maminky Terezy Pužmanové
z Kavárna tady a teď, i další sladké dobroty od našich rodin.

Mnohokrát děkujeme za pomoc studentkám Lucii a Elišce a dobrovolnické 
mikulášské družině v čele s Mikulášem Tomášem Budínským z České televize, 
andělce Pavle Jahodové Chudobové ze společnosti Trouw Nutrition Biofak-
tory a čertici Ireně Sadovské Kornetové ze společnosti Primagas, která nám 
darovala také finanční příspěvek na zajištění celé akce a mikulášskou nadílku 
pro děti.

Jsme velmi rádi, že se sešlo tolik rodin. Doufáme, že se vám mikulášské od-
poledne líbilo, tak jako nám, a že dárky od hodného Mikuláše dětem udělaly 
radost.

Těšíme se na příští akci s vámi. 
 
 Ing. Romana Francová, Junior Fundraiser
 Mgr. Lucie Donátová, poradkyně rané péče
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 Asistovaný prístup: 
  šance pro deti s postizením   
   ovládat lépe iPad

 

Mnoho našich klientských dětí využívá různé aplikace na iPadu pro 
zrakovou stimulaci či rozvoj jemné motoriky. Často se ale stává, že si 
kvůli své zhoršené koordinaci rukou nechtěně vypnou aplikaci, otevřou 
reklamní banner nebo otevřou například nastavení aplikace. To může 
dítě při hře na iPadu demotivovat. Jak takovým situacím přecházet?

Operační systém iOS nabízí možnost, jak dočasně zablokovat funkci 
veškerých tlačítek a jak zařídit, aby vámi vybraná místa na displeji ne-
reagovala na dotyk.

V Nastavení otevřeme záložku
Zpřístupnění, poté vpravo dole
vybereme možnost Asistovaný přístup.

 

Zde asistovaný přístup zapneme.

     Nastavíme šestimístný kód pro  
     deaktivaci asistovaného přístupu 
     a poté ho znovu potvrdíme.
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Zapneme také možnost 
Zkratka zpřístupnění.

Když poté spustíte jakoukoliv aplikaci a 3x po sobě rychle zmáčkne-
te tlačítko plochy, objeví se vám na obrazovce nabídka Asistovaného 
přístupu.

Zde může zvolit, která tlačítka a funkce mají být deaktivovány, případ-
ně kroužkem označit místa na obrazovce, která nebudou reagovat na 
dotyk.

Pro vypnutí Asistovaného přístupu opět 3x rychle po sobě zmáčkněte 
tlačítko plochy a zadejte vámi předtím zvolený kód.

Poznámka: 
V různých verzích iOS může nabídka nastavení vypadat jinak. Některá 
zařízení Samsung (operační systém Android) mají podobnou funkci 
s názvem Řízení interakce. V případě nejasností se neváhejte obrátit na 
svoji poradkyni rané péče.

Magdaléna Kostelecká, poradkyně rané péče
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  Nápady, jak pomoci zvládat 
centrální postizení zraku

Pokračujeme 8.částí nápadů, jak pomoci dětem zvládat centrální postiže-
ní zraku. Náš nápadník se inspiruje knížkou „My child has CVI“ od ho-
landských autorek Minette Roza, Katinka Bakker, Irmgard Bals, vydanou 
v Bartiméus, organizaci věnující se dětem se zrakovými vadami. Zároveň 
navazuje na vydání brožury o centrálních poruchách zraku „Dívám se, 
ale nevidím“, kterou si můžete stáhnout z webové stránky www.eda.cz. 
Prvních 5 dílů našeho nápadníku najdete ve Zpravodaji č. 32, 33, 34, 35, 
37, 39, 41, 43.

Téma: Jak si s dětmi s CVI užít vánoce
 
Kapitola E: 
a)  Oslava Vánoc má specifické kouzlo, atmosféru, ke které přispívají také 

světla, svíčky a vánoční stromek. Některé děti s CVI si užívají vánoční 
osvětlení, některým může být nepříjemné. Dítě může věnovat svoji 
veškerou pozornost světlům a blýskavým vánočním dekoracím, a při-
tom ztratit přehled o okolním prostředí. Všímejte si „řeči těla“ svého 
dítěte. Obecně z jeho projevů můžete odečíst, zda je situace pro ně 
příjemná či nepříjemná. V zásadě můžete slavit Vánoce tak, jak jste 
zvyklí. Můžete své dítě provázet událostmi tím, že mu popisujete, co 
se kolem něj děje, provádět aktivity spolu s ním, prohlížet si vše 
z bezprostřední blízkosti, umožnit mu věci poslouchat, cítit a hmatat.

b)  Strojení stromečku je pro vaše dítě velká zkušenost. Můžete spolu 
strojit stromeček pomocí různých třpytivých materiálů a předmětů,  
které se liší svým povrchem a zvuky, které vydávají, jako jsou zvoneč-
ky, rolničky, šišky, ovoce, dřevěné, textilní dekorace. Použijte krabici 
nerozbitných vánočních ozdob. Věšení ozdob na stromeček je nová 
dovednost, kterou se dítě učí. Rezervujte si dostatek času, aby si to 
mohlo dítě v klidu užít, a věšení ozdob provádějte tak, že umísťujete 
své ruce přes ruce dítěte. Tak můžete efektivně vést aktivitu dítěte 
a zároveň zabráníte tomu, aby prožilo neúspěch; tak ho podpoříte, 
aby zkoušelo aktivitu znovu. Když bude činnost pro dítě moc obtížná, 
můžete je vést k tomu, aby vám ozdoby podávalo. Při strojení stro-
mečku raději nepoužívejte vánoční hudbu jako kulisu, může dítě rušit 
v soustředění zrakové pozornosti na vánoční ozdoby a stromek.

c)  Dárky. Každé dítě potěší jako dárek něco jiného, v závislosti na věku 
a jeho zájmech. Nejmenší děti nerozumí moc účelu balení dárků. Hra 
s vánočním šustivým, případně lesklým papírem je pro dítě stejně zají-
mavá, jako hračka či předmět, který byl v něm zabalený. Dítě nemusí 
mít radost z nových věcí, ale baví ho spousta jiných událostí, které se 
dějí v průběhu dne.

37Zpravodaj EDA cz, z. ú. 47/2022 Nejen pro sourozence

www.eda.cz


d)   Několik nápadů při výběru dárků pro děti s CVI:
•  jednoduché předměty, jasné, syté barvy, nejlépe té, kterou má dítě 

jako oblíbenou (ne pestrobarevné věci či předměty v pastelových bar-
vách)

•  předměty s co nejméně detaily jako míč, velké kostky, předměty 
k manipulaci (např. kolotoč s rolničkami a zrcátky)

•  skládačky, puzzle, loto, domino karty a kostky s jednoduchými obrázky 
na jednobarevném kontrastním pozadím ( pracovní listy EDA PLAY)

•  třpytivé, lesklé, svítící materiály jsou pro některé děti s CVI velmi při-
tažlivé

•  knížky volit s jednoduchými konturovanými obrázky na kontrastním 
jednobarevném pozadí

• pastelky, fixy tlusté s širokou stopou 
•  omalovánky většího formátu A4, A3 s jednoduchými tvary s málo de-

taily a širokou konturou (pracovní listy EDA PLAY)
•  vhodným dárkem je zrcadlo, ještě lépe zvětšující zrcadlo, dítě se rádo 

dívá zblízka na sebe i další osoby v zrcadle
•  velké, zářivě barevné či třpytivé korále s tmavou silnou šňůrou s pev-

ným koncem k snadnému navlékání
•  předměty, které vydávají zvuky, zajímavá chrastítka jasných, sytých 

barev, hudební nástroje, hračky s hudebními zvuky

https://www.perkins.org/resource/the-cvi-parents-guide-to-the-holidays/
https://littlebearsees.org/2011/12/11/a-cvi-christmas/
https://everydaycvi.com/2018/12/24/cvi-holidays-activities-gifts-and-
-dollar-store-finds/
https://cz.pinterest.com/pin/492510909252370016/
https://www.teacherspayteachers.com/Browse/Search:christmas%20cvi
https://specialachieversblog.com/3-cortical-visual-impairment-chris-
tmas-activities/

CVI Baloon Fun YouTube https://www.youtube.com/watch?v=hXXqnq7gj2I
https://thefightingirishmartins.com/toys-children-cvi/

 Zpracovala Markéta Skalická, zraková terapeutka
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 Nová zábavná rodinná hra KUKuc
 

Máte rádi postřehové rodinné hry? Tak to pro vás máme skvělou zprávu. 

Náš charitativní e-shop https://eshop.eda.cz/ s EDA předměty, na kterých 
najdete krásné obrázky z našich aplikací EDA PLAY, se rozroste o zábavnou 
rodinnou hru KUKuč.

Tuto hru tvoří 57 karet s 57 různými symboly. Na každé kartě najdete 
8 různých symbolů z dílny EDA PLAY a na každých dvou kartách je pak 
právě jeden symbol stejný. Najdete ho dříve než protihráč? 

Hru KUKuč začneme prodávat začátkem prosince. Sledujte náš FB, ať si ji 
můžete koupit mezi prvními. 

 Zuzana Malá, asistentka marketingu
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 Hry od CT D
 

Poměrně často na konzultacích s rodiči řeším, jak najít aplikace na tablet, 
které jsou pro klientské děti nebo jejich sourozence vhodné. Obecně do-
poručuji vždy každou hru nejprve vyzkoušet, než ji dáte dítěti k hraní.

Na Obchodu Play (pro Android) je možné zvolit záložku Děti, kde jsou 
hry, které schválili odborníci. Nedávno jsem také narazila na hry od ČT D. 
Některé z nich jsou laděny do tématiky Déčka, jiné jsou podle známých 
pohádek. Aktuálně jich v Appstore Déčko nabízí zhruba 100, takže oprav-
du je z čeho vybírat. Například aplikace Kouzelný výtah (podle stejno-
jmenného pořadu) pomáhá dětem učit se čísla. Ve hře Fanfárijská moudra 
pomocí interaktivních příběhů pochopíme význam přísloví a pořekadel. 
Hra Kouzelný klobouk zase pomáhá s učením písmen. Déčko ovšem nabízí 
i oddechové a soutěživé hry s většinou velmi originálním grafickým zpra-
cováním. 

 Magdaléna Kostelecká, poradkyně rané péče
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 V roce 2023 opet pripravujeme   
   pobytový kurz pro rodiny

 

Kdy: 21. - 26. 5. 2023 
Kde: v Resortu Blatnice ve Smilových horách

Těšíme se na vás !!!

        EDA tým
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