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MOŽNOSTI VYUŽITÍ IPADU VE SPECIÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 

Lenka Říhová 

Speciální základní škola Poděbrady, lenka.rihova@spec-skola.cz 

 

Anotace: Dětem s tělesným, mentálním i smyslovým postižením, autistům, dětem, které nekomunikují mluvenou 

řečí...těm všem může iPad pomoci posunout kvalitu života, zvýšit možnosti vzdělávání i komunikace. 

 

Speciální ZŠ v Poděbradech 

patří mezi prestižní zařízení svého typu v republice. Dokladem toho je stálý zájem rodičů o umístění 

jejich dětí nejen z nejbližšího okolí, ale z širokého regionu. Žáci jsou k nám denně dopravováni z okruhu téměř 

50 km od Poděbrad všemi směry. Zvyšující se počet žáků s autismem, kombinovaným postižením a s těžkou 

poruchou komunikace je důkazem dobré pověsti a kvalitní péče, které se u nás nejen těmto dětem dostává. Velká 

většina pedagogického sboru se stále vzdělává v oblastech souvisejících s poskytováním ucelené péče, která je 

krédem školy. Snažíme se ke každému žákovi přistupovat komplexně, spolupracovat navzájem a skládat své 

znalosti z různých oblastí speciální pedagogiky a psychologie  ve prospěch rozvoje žáků. Disponujeme 

kvalitními odborníky z oblasti somatopedie, psychopedie, logopedie, fyzioterapie a dalších tradičních  

i alternativních oborů, zabývajících se péčí a vzděláváním dětí s postižením.  

V květnu 2011 jsme začali v práci s dětmi využívat iPady a tak vznikla iniciativa iSEN. 

iSEN 

je otevřená komunita rodičů, pedagogů, terapeutů, IT odborníků a dalších sympatizantů, sdílejících 

informace o využití iPad, iPod Touch a iPhone v rozvoji a komunikaci dětí se speciálními potřebami. 

 

iSEN může znamenat dvě věci: SPLNIT SI svůj SEN a také anglickou zkratku Special Educational Needs - 

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY, i je prvním písmenkem všech Apple produktů a spojuje náš SEN: 

 

Využívat iOS zařízení, tedy iPad a iPod Touch k rozvoji  a  hlavně ke komunikaci dětí, které z různých 

důvodů nemohou komunikovat mluvenou řečí (AAK). 

Naše stále se rozšiřující komunita sdílí informace o tom, jak pomocí vhodných aplikací pro iPad a iPod Touch 

pracovat s dětmi, které mají speciální potřeby. Věříme, že tyto produkty mohou podpořit vývoj dětí, které  

z důvodu svého řečového, motorického, mentálního nebo jiného vývojového postižení mají ztíženou 

komunikaci s okolím.  

V průběhu poměrně krátké doby se nám podařilo vybavit školu dostatečným množstvím tabletů a vytvořit tak 

prostor pro ověřování této formy vzdělávání. Naši pedagogové vyzkoušeli a s dětmi v praxi ověřili mnoho 

aplikací pro všechny oblasti vzdělávání.  
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Své zkušenosti od začátku publikujeme prostřednictvím webových stránek www.i-sen.cz. Díky tomu se  

o možnostech iPadů dozvědělo velké množství dalších osob, rodičů, učitelů a dalších odborníků. Velký zájem ze 

strany veřejnosti nás inspiroval k vytvoření akreditovaných vzdělávacích kurzů a k šíření svých zkušeností také 

touto formou. Tak se stalo, že iSEN otiskl své stopy v podstatě po celé republice, ale také na Slovensku, 

v Belgii, Velké Británii a v Polsku. 

 

 

Zájem o kurzy mezi rodiči i pedagogy, velká návštěvnost našich stránek, rozrůstající se komunita, ale hlavně 

patrný pokrok našich dětí je důkazem toho, že moderní komunikační technologie do speciálních škol patří  

a mohou výrazně ovlivnit možnosti vzdělávání a komunikace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 
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