
 

Bazální stimulace® - novinka ve  speciálně pedagogické péči  

o žáky na ZŠ a Praktické škole ve Velkém Meziříčí 
 

Ve dnech 17. – 18. října 2011, proběhl na naší škole v rámci projektu Modernizace 

vzdělávacích programů pro žáky se SVP s využitím ICT na ZŠ a Praktické škole ve Velkém 

Meziříčí Základní kurz Bazální stimulace. 

Zúčastnilo se jej 14 speciálních pedagogů 

z naší školy, 3 speciální pedagogové z jiných 

škol v Kraji Vysočina a 2 zdravotní sestry 

z ÚSP Křižanov. 

Právě v těchto dnech (24. – 25. ledna 2012) 

probíhá Nástavbový kurz Bazální stimulace, 

jehož se zúčastní kromě 14 pracovníků naší 

školy i 5 zájemců z jiných škol a sociálních 

zařízení.  

 

Co je Bazální stimulace®? 

Bazální stimulace® je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, 

komunikaci a pohybové schopnosti člověka. 

Autorem konceptu je profesor Dr. Andreas Fröhlich, speciální pedagog. Od roku 1970 pracoval  

v Rehabilitačním centru Landstuhl v Německu s dětmi, které se narodily s těžkým kombinovaným 

somatickým a intelektovým postižením. Během svého pětiletého vědeckého projektu v rámci 

doktorandského studia vypracoval koncept Bazální stimulace® podporující rozvoj schopností u 

těžce postižených dětí. A. Fröhlich prokázal, že základní (bazální) vrozené schopnosti každého 

lidského organismu v oblasti percepce poskytují dostatek výchozího pracovního materiálu pro 

podporu a stimulaci vnímání a komunikace. Dosažené výsledky a rozvoj schopností u těchto dětí 

vyvolaly rozsáhlý vědecký výzkum v oblasti medicíny. Tak se stal koncept uznávaným 

pedagogicko – ošetřovatelským konceptem. Profesor Dr. A. Fröhlich nyní působí na Katedře 

speciální pedagogiky na Univerzitě v Landau. 

(Zdroj: http://www.bazalni-stimulace.cz) 

Realizace konceptu Bazální stimulace® na naší škole. 

Po proškolení speciálních pedagogů i asistentů pedagoga v BS bylo přistoupeno 

k zakomponování konceptu BS do Individuálních vzdělávacích plánů žáků. Tyto prvky jsou 

zařazovány v průběhu výuky dle aktuální potřeby žáka, jsou začleňovány do všech denních 

činností dětí a žáků. Intenzivně se využívají při individuální práci v multisenzorické 

místnosti, prolínají se do rehabilitační tělesné, hudební a pohybové výchovy. 

http://www.bazalni-stimulace.cz/


Jednotlivé techniky, které jsou využívány v každodenní speciálně pedagogické péči, se dělí na 

prvky základní stimulace a nástavbové 

stimulace. 

Prvky základní stimulace  
 Somatická stimulace  

 Vestibulární stimulace  

 Vibrační stimulace  

Nástavbová stimulace 
 Optická stimulace  

 Auditivní stimulace  

 Taktilně-haptická stimulace  

 Olfaktorická stimulace  

 Orální stimulace  

Nejčastěji zařazované aktivity při individuální péči o žáky na naší škole: 

Ze somatických stimulací je zařazována zejména masáž stimulující dýchání, nedílnou součástí 

somatických stimulací je polohování v pozici mumie nebo hnízda během odpočinkových či 

herních aktivit žáka. 

Vestibulární stimulace zařazujeme především pro zpestření výuky a při relaxaci. Využíváme 

pohupování v závěsných křeslech. K vestibulární stimulaci používáme i balanční pomůcky – 

balanční čočky, velké míče a válce. 

Vibrační stimulace mimo jiné napomáhají i v rozvoji řeči a podporují správný dechový 

rytmus. Již samostatný hlasový projev způsobuje vibraci. Při nácviku správného vyvozování 

jednotlivých hlásek napomáhá také vnímání vibrace vznikající na temeni hlavy nebo krku 

dítěte. K vibrační stimulaci jsou využívány ruce, vibrační relaxační křeslo i pobyt na vodním 

lůžku. 

Pro zajímavost uvádíme také odkaz na webové stránky Institutu Bazální stimulace®, 

http://www.bazalni-stimulace.cz. 

Zde naleznete podrobnější informace, filmové reportáže a také například přehled 

proškolených zařízení, která integrovala koncept Bazální stimulace® do péče. Z našeho kraje 

to jsou tato školská zařízení: 

 Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, Pardubice 

 Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí, Poštovní 1663/3, 594 01 Velké 

Meziříčí 

 Základní škola speciální, Jihlava 

za realizační tým projektu Mgr. Dagmar Jánová 

 

http://www.bazalni-stimulace.cz/

