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Vliv prezenčního vzdělávání 
na kvalitu života dítěte s 
těžkým kombinovaným 
postižením a celé rodiny

Prezentovaná data shrnují výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči dětí s
těžkým kombinovaným postižením ze speciální školy a školky Smiling Crocodile,
o.p.s.. Průzkum proběhl v květnu 2022 a zúčastnilo se ho 90% oslovených
rodičů.

Výsledky šetření budou jedním z podkladů pro jednání o zrušení v příloze č. 1
části A vyhlášky č. 27/2016 Sb. bodů 1.7 a 1.8, které zavedla část IV. Vyhlášky
č. 196/2019 Sb., a které protizákonně omezily nárok využívat podpůrná
opatření ve speciálním školství podle individuálních potřeb dětí.

Dotazované oblasti

• Vzdělávání

• Komunikace

• Zdraví

• Rodinné a sociální vztahy

• Ekonomická situace rodiny

Celkové hodnocení

Pravidelná docházka mého dítěte do MŠ, ZŠ se podílí na zlepšení kvality mého života a života celé rodiny

Mateřskou a základní školu Smiling Crocodile navštěvují děti,
které mají kromě senzorického či těžkého mentálního
postižení ještě závažné zdravotní problémy jako jsou např.
epilepsie, srdeční vady, poruchy příjmu potravy, a je nutné je
krmit sondou, odsávat či medikovat. Některé z našich dětí
mají vzácné syndromy či progresivní diagnózu.

I tyto děti mají právo na prezenční vzdělávání, péči, kvalitní
život a podporu rodiny a společnosti.

Výsledky dotazníkové šetření mezi rodiči těchto dětí ukazují,
že pravidelná docházka do MŠ a ZŠ má na kvalitu života
dítěte a ostatních členů jeho rodiny jednoznačně pozitivní
dopad, a to ve všech sledovaných oblastech.

Kontakt: Mateřská škola a základní škola pro děti s kombinovaným postižením
SMILING CROCODILE, o.p.s.
K Učilišti 165/15, 102 00 Praha 10 – Štěrboholy

www.smilingcrocodile.org

Telefon: +420 222 932 239
+420 604 748 637

Sociální sítě: Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube
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Vzdělávání
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Komunikace Zdraví
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Rodinné a sociální vztahy
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Ekonomická situace rodiny
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Celkové hodnocení



Jsem maskot charitativní 
organizace 

SMILING CROCODILE 
a kamarád všech dětí. 

Ahoj, já jsem Smiley! SMILING CROCODILE Mgr. Dagmar Herrmannová

Zakladatelka a ředitelka 
Smiling Crocodile

Věřím, že každé dítě má právo na vzdělání bez 
ohledu na jeho duševní a fyzické zdraví.

o Nestátní speciální centrum vzdělává děti s velmi 
těžkým kombinovaným postižením, poskytuje 
potřebné terapie, prvky rané péče, nemedicínskou 
paliativní péči a dlouhodobou podporu rodinám 
spolu s integračními projekty. 

o Svým zaměřením je v ČR ojedinělé a unikátní tím, 
že se specializuje na vzdělávání dětí s tak těžkým 
kombinovaným postižením, že jsou těžko 
umístitelné i do stávající sítě speciálních škol.

o Smiling Crocodile funguje od roku 2012. Provozuje 
mateřskou školu a základní školu, kde nabízí 
komplexní služby pro děti se závažným postižením a 
jejich rodiny. Nové centrum v Praze – Štěrboholech, 
otevřené v roce 2021, navazuje na dřívější sídlo v 
Letňanech. Kapacita centra je nyní až 40 dětí.

o Je vedeno pod MŠMT a má dlouhodobě velmi 
kladná hodnocení od České školní inspekce.

o Věnuje se také mezinárodním projektům 
podporujícím děti s těžkým kombinovaným 
postižením v rozvojových zemích.

Pomáhám dětem s těžkým kombinovaným 
postižením u nás i ve světě překonat nepřízeň 

osudu a osvojit si potřebné základní dovednosti 
zvyšující jejich schopnosti a vzdělání. 

Dělám všechno pro to, aby byl 
život dětí s těžkým kombinovaným 

postižením a jejich rodin 
jednodušší a veselejší. 

Má 20ti letou mezinárodní 
praxi v oboru speciální 
pedagogiky. 

Řídí i mezinárodní projekty a výzkumy a je autorkou 
jedinečného vzdělávacího konceptu International 
Rehabilitation Academy. Buduje systém vzdělávání 
odborníků v rozvojových zemích.

Je uznávaná odbornice na problematiku neslyšících 
a kombinovaných postižení a externí poradkyní 
WHO pro vzdělávání a terapie neslyšících. 
Pravidelně přednáší na mezinárodních konferencích.

Věnuje se humanitárním projektům v Asii a Africe.
Mluví šesti jazyky. A je maminkou tří adoptovaných 
dětí.

Mateřská škola a základní škola pro děti s 
kombinovaným postižením 
SMILING CROCODILE, o.p.s.

Tel.: +420 604 748 637
Mail: dagmar.herrmannova@smilingcrocodile.org
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www.smilingcrocodile.org


