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Vážení čtenáři,

dostává se vám do ruky soubor deseti příkladů dobré 
praxe, které byly realizovány různými organizacemi čin-
nými v zájmovém a neformálním vzdělávání. Uvedené 
příklady dobré praxe jsou určeny ke studijním účelům 
pracovníkům v zájmovém a neformálním vzdělávání 
a dalším zájemcům.

Všechny tyto příklady dobré praxe mají společné 
téma, prohlubování a rozvíjení inkluze dětí se speciál-
ními vzdělávacími potřebami. 

Co to inkluze je? O co se snaží popsané příklady? 
Inkluze je do určité míry ideál, stav, kdy jsou všichni 
jedinci přijímáni podle svých individuálních potřeb. 
Pokud se nám povede vytvořit skutečně inkluzivní 
prostředí, může do něj vstoupit kdokoliv a dostane se 
mu takové podpory, jakou zrovna potřebuje. V takové 
chvíli mizí „škatulky“, „kolonky“, kategorie. Nepřichází 
skupina intaktních a skupina nějak „speciálních“, ale 
přichází jednotlivé děti a mládež. Inkluze je zejména 
způsob uvažování, uvažování směrem, jak to udělat, 
aby se i toto konkrétní dítě mohlo zúčastnit a užít si to. 

Pokud budete pročítat popsané příklady dobré pra-
xe, zřejmě často zjistíte, že úplně inkluzivní nejsou. 
Jsou spíše integrační, tedy cíleně míchají skupiny 
dětí intaktních a dětí s nějakými speciálními potřeba-
mi, pracují s nimi, snaží se vytvořit takové prostředí, 
aby členové obou skupin byli spokojeni, aby se lépe 
poznávali, užívali si společně strávený čas. To je ale 
zcela v pořádku. V současné době je opravdová inklu-
ze velmi vzácná, málem prchavá. A integrace je cesta, 
po které se směrem k inkluzi můžeme vydat, pokud se 
jí zhostíme podobně poctivě jako mnozí z realizátorů, 
bude náš směr dobrý.

Jak při čtení sami uvidíte, formy i metody práce, kte-
ré realizátoři volili, byly různorodé, od jednorázových 
krátkých, spíše informačních setkání přes různě zamě-
řené kroužky a pobytové akce až po dlouhodobé akti-
vity provázející děti a mládež v průběhu celého roku. 
Přesto je možné vysledovat některé obecnější zákoni-
tosti, jež jsou těmto příkladům dobré praxe společné. 
První z nich je cílené zaměření na aktivity, které podpo-
rují spolupráci, druhou síťování organizací a třetí pak 
zájem o vztahy mezi účastníky i realizátory. 

Nesoutěžní aktivity, které podporovaly rozvíjení spo-
lupráce, se uplatnily zejména na odpoledních krouž-
cích nebo jako součást aktivit na pobytových akcích. 

Jednalo se o výtvarné, tvůrčí aktivity, například práci 
s keramickou hlínou, společné tvoření z papíru, tanec 
na hudbu a podobně. V dobrém se při rozvíjení inkluze 
uplatnil i důraz na společné zajišťování běžné každo-
denní rutiny, tedy společné vaření, stavění stanů, uklí-
zení po společné činnosti… 

Další důležitou součástí bylo síťování, cílená a dlou-
hodobá spolupráce mezi různými organizacemi, napří-
klad družinou běžné a speciální školy, střediskem vol-
ného času a občanským sdružením pracujícím přímo 
s dětmi a mládeží s postižením atd. Takovéto propojení 
přináší různé výhody, například širší základnu realizá-
torů s různorodými zkušenostmi, které se mohou na-
vzájem doplňovat, přístup k více místům, kde je možné 
programy realizovat, více účastníků, kteří do programu 
vstupují jako rovnocenní, mohou se navzájem pozvat, 
prostřídat různé role a podobně.

Konečně jako třetí pozitivní vliv lze vysledovat zájem 
o vztahy mezi účastníky i realizátory, mezi dětmi i mezi 
dospělými, důraz na postupné vzájemné poznávání 
a jeho prohlubování, ať již přímou spoluprací na úko-
lech, či společným sdílením prožitků, dojmů, postřehů. 
Sem patří i opravdové respektování různorodosti, jina-
kosti, názoru toho druhého, přijetí myšlenky, že i někdo 
zdánlivě slabší či méně schopný může vzniklý problém 
vyřešit lépe.

Již na prvním vzdělávacím kurzu, který se tomuto 
tématu v rámci projektu Klíče pro život1 věnoval, za-
znělo, že inkluze je iluze. S touto větou mi nezbývá než 
souhlasit, inkluze je ideálem a dosáhnout jej vlastně 
není v plné míře možné. Je pro mě ale radostným zjiš-
těním, že mnohé z příkladů dobré praxe cíleně, pro-
myšleně, s použitím vhodných prostředků k tomuto cíli 
směřovaly. Doufám tedy, že tyto příklady najdou své 
pokračování a díky tomu se i dalším dětem a dospívají-
cím otevře možnost trávit volný čas s vrstevníky s pod-
porou dobrého pedagogického vedení. 

Přeji vám příjemné čtení

Zuzana Sýkorová
supervizor vzdělávání v průřezovém tématu 
Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

1. Projekt „Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí 
v zájmovém a neformálním vzdělávání“ realizuje od 1.4.2009 
do 28.2.2013 Národní institut dětí a mládeže a Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy (registrační číslo: CZ. 1.07/.4.1. 
00/ 06.0011). Všechny výstupy projektu, stejně jako tuto publikaci, 
naleznete v elektronické verzi na webových stránkách projektu www.
kliceprozivot.cz.



KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
ANEB JE JEDNO, KDO JSEM 

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

Integrace dětí se specifickými poruchami učení a chování do kolek-
tivu a jejich rozvoj všestranných dovedností, a to v rámci našeho klubu 
otevřených dveří – Klub Kopretina – i na akcích našeho sdružení.

 – Integrace dětí bez rozdílu.

 – Větší empatie a celkový zájem o okolí.

 – Chceme dětem a mládeži nabídnout za symbolické vstupné to, 
k čemu by se jinak tak lehce nedostaly, a současně je danými 
činnostmi nadchnout.

Východiska PDP

Dlouhodobě se snažíme integrovat děti se specifickými porucha-
mi učení a chování do běžných aktivit, jako je kroužek – táborník, 
kreativita, otevřený klub, zábavná akce, případně exkurze. Zaměřu-
jeme se i na prohlubování empatie dětí intaktních. Tento vzdělávací 
program byl realizován v rámci delší realizace, zde je popsána pouze 
realizace během jednoho měsíce.

Autoři
Mgr. Bronislava Soukupová 
Jitka Draská 
Mgr. Martina Václavovičová

Supervizor vzdělávacího programu 
Mgr. Zuzana Sýkorová

Organizace, ve které proběhla pilotáž
Duha Kopretina Plzeň

Klíčová slova
integrace, inkluze, specifické poruchy 
učení a chování, výtvarné aktivity
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Klub otevřených dveří aneb je jedno, kdo jsem Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
Vzdělávací program Klub otevřených dveří aneb je 

jedno, kdo jsem, je zejména zaměřen na to, aby se děti 
se specifickými poruchami učení a chování integrovaly 
do kolektivu a naučily se novým dovednostem. K těmto 
cílům je zapotřebí využít různé metody, např. diskuse, 
exkurze, hry na prolamování ledů, kvíz, prožitková akti-
vita, přednáška, rolová hra, sebereflexe, simulační hry, 
skupinová práce aj. Tyto metody se realizují v klubu, 
a to pravidelně, anebo při akcích, které jsou příležitost-
né, a to např. workshopy, prožitkové akce aj. Nejprve 
jsme si připravili letáčky na plánované činnosti, které 
jsme rozeslali do všech škol, úřadů a větších podniků. 
Taktéž jsme zahájili propagaci prostřednictvím interne-
tu. Podrobné plánování a přizpůsobení aktivit dětem 
se specifickými poruchami učení a chování. V květnu 
probíhala organizace všech plánovaných činností – 
klub, kroužky, spontánní aktivita, zábavná/sportovní 
akce, spontánní aktivity.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
Náplní tohoto vzdělávacího programu je integrace 

dětí do kolektivu a naučení novým věcem. Metody, kte-
ré jsou pro realizaci vzdělávacího programu využívány, 
jsou např. hry na prolamování ledů, kvíz, prožitková 
aktivita, přednáška, sebereflexe, simulační hry, skupi-
nová práce aj. Pomocí těchto metod lze snadněji děti 
v kolektivu nasměrovat nejen k toleranci, úspěchům, 
ale především k tomu, aby děti pracovaly ve skupinách 
jeden s druhým a tímto pracovaly jako celek bez ohle-
du na to, kdo je kým. Formy, které lze využít, jsou pra-
videlné, a to v klubu, či nepravidelné, které probíhají 
nejen v klubu, ale i mimo něj.

V průběhu ledna a února proběhla přípravná fáze 
vzdělávacího programu. Proběhl podrobný plán aktivit 
na kroužky na měsíc květen – zakoupení potřebného 
materiálu. Plánování dvou velkých akcí pro veřejnost 
– paintball, motokáry – rezervace daných prostor, pří-
prava letáků.

V průběhu března a dubna proběhla druhá etapa 
přípravné fáze. Materiál zakoupen, proběhla kontrola 
dodání materiálu.

Letáky na aktivity doladěny, rozeslány do škol, 
na úřady.

Začátkem května jsme zahájili realizační fázi. 
Kroužky Táborník a Kreativita jsou otevřeny pro 15 dětí 
a mládeže rozdílného věku. Po celou dobu jsou k dis-
pozici dva vedoucí. Kroužek se koná vždy tři hodiny 
dvakrát týdně. 

Do kroužku bylo zapojeno jedno dítě s lehkou men-
tální retardací, dvě s poruchami chování a čtyři s poru-
chami učení.

Každý kroužek měl jasný cíl schůzky, kde si děti kro-
mě zábavy osvojovaly také nové znalosti a dovednosti, 
to vše formou neformálního učení. Získané kompe-
tence si budou postupně reflexí a dalším opakováním 
upevňovat tak, aby došlo k sebezkušenostnímu uče-
ní, které má z hlediska osobnostního rozvoje nejvyšší 
účinek. Tím takto vedené kroužky přispějí nejen k roz-
voji sociálních kompetencí účastníků a vzájemnému 
respektu, ale také k rozšíření a prohloubení školních 
znalostí.

Příklad aktivity v kreativním kroužku: mraveniště

Aktivita zaměřená na práci s odpadovým mate-
riálem – respektive zbytky barevného papíru. Z pře-
dešlých činností zůstalo mnoho odstřižků barevného 
papíru. Co tedy s nimi? Vyrobit mraveniště. Děti se roz-
dělily do skupin. Tři skupiny po čtyřech, jedna skupina 
po třech. Úkolem každé skupiny bylo vytvořit mraveni-
ště s mnoha pilnými mravenci. Každá skupina dostala 
k dispozici barevné papíry, velký formát lepenky, nůž-
ky, lepidlo. Z barevných zbytků stříhaly proužky, lepi-
ly je na lepenku, ze které vystřihly velké mraveniště. 
Na papír kreslily mravence, které pak vystřihly a lepily 
je na mraveniště. Každá skupina si mezi svými členy 
rozdělila úkoly. Většinou větší děti stříhaly proužky – 
stébla trávy (pracovaly s nůžkami), menší děti je lepily 
a potom společně kreslily mravence. 

Vzhledem k inkluzi dětí s různým handicapem, které 
se na aktivitách podílely (specifické poruchy učení, po-
ruchy chování a mentální retardace), bylo důležité čin-
nost rozdělit do několika kratších částí, pravidelně stří-
dat činnosti, udržet vhodnou motivací pozornost. Proto 
kromě úkolu vytvořit mraveniště, měla ještě každá sku-
pina za úkol vymyslet scénku (zazpívat písničku, zahrát 
pohádku apod.), která by se jakkoli týkala mravenců, 
mraveniště. Činnost byla tedy rozdělena na praktickou 
část, kdy děti vytvářely s ohledem na svoje možnosti 
a schopnosti mraveniště, a dále pak na část dramatic-
kou, kdy se domlouvaly a zkoušely si scénky. Vedoucí 
kreativního kroužku vždy vhodně zasáhl do praktické 
činnosti, zastavil ji a dal prostor pro druhou část úkolu. 

Když byly skupiny hotovy s nacvičováním svých krát-
kých scének, vždy je předvedly ostatním, kteří mezitím 
dokončovali své mraveniště. Kulturní vložky byly velmi 
povedené – podívali jsme se na pohádku o mraveneč-
kovi, který je nemocný, na příběh o mravencích v lese, 
již se rozhodli uklidit les od odpadků, které tam nanosi-
li lidé, naučili jsme se mravenčí ukolébavku a zasmáli 
se při reklamě na přípravek na hubení hmyzu.

Vzhledem k nízké náročnosti praktické části (stří-
hání a lepení papíru, kreslení) nebylo nutné zvolit další 
jiné speciální metody a formy práce pro přítomné děti 
s různým typem postižení.

Aktivita Obrázky s knoflíky byla zaměřena na „do-
mácí práce“ – žehlení, přišívání knoflíků, šití na stroji. 
Protože víme, že jeden z nás má velký výtvarný talent, 
rozhodli jsme se toho využít v následující aktivitě.

Každý dostal kousek plátna, který si sám vyžehlil. 
Mladším dětem pomáhaly starší děti, zejména dívky, 
bezpečnost zajišťoval vedoucí kroužku. Na vyžehle-
ný kus plátna náš „výtvarník“ každému nakreslil fixy 
na textil obrázek, který si vymyslel. Do nakreslených 
obrázků děti přišívaly knoflíky. Umísťovaly je tak, aby 
se do konkrétního obrázku hodily. Všichni si vyzkouše-
li, že už jen navléct nit není vůbec jednoduché, udělat 
uzlík, bylo pro většinu dětí velmi náročné. V této ak-
tivitě bylo důležité dodržovat bezpečnost, ale asi nej-
důležitější byla vzájemná pomoc, protože někteří jehlu 
a nit drželi poprvé v ruce, takže pro ně obzvlášť byl úkol 
velmi náročný. 

Na závěr všichni se zaujetím pozorovali, jak se pra-
cuje na šicím stroji a jak jejich výrobek dostává posled-
ní kosmetickou úpravu.

Tato aktivita byla zařazena cíleně, abychom si uvě-
domili, že v životě potřebujeme nejen hlavu, ale také 
ruce. A že lidi s mentálním handicapem nemůžeme 
vyloučit ze společnosti, ale právě naopak upravit a při-
způsobit jim podmínky, aby mohli rozvíjet a využívat 
svých jiných předností, vloh a talentů.

Hadi

Vezmi žlutou tužku,

namaluj mi hrušku

a pod hrušku talíř,

sláva, ty jsi MALÍŘ.

důležité je, že pokud na něco talent nemáme, tak se 
s tím umět vypořádat, najít alternativu, vyřešit to jinou 
cestou, vykompenzovat to jiným způsobem.

kroužek táborník

V pravidelném počtu 15 dětí a 2 dospělých jsme se 
scházeli každé pondělí v naší klubovně v Koperníkově 
ulici. Když bylo hezké počasí, trávili jsme většinu času 
na naší přilehlé zahradě nebo v blízkém parku. Neopo-
mněli jsme vytvořit výrobky z přírodního materiálu.

Náš kroužek Táborník je především zábavně-hravý 
kroužek, jehož náplní je získávání kladného vztahu 
k přírodě, trávení času s přáteli a kamarády s podob-
nými zájmy. Děti se učí základní přírodovědné znalosti, 
tábornické a turistické dovednosti. Hlavní náplní jsou 
však hry a soutěže. Párkrát v roce děláme dobrý skutek 
pro přírodu a čistíme studánku, kterou jsme si u Plzně 
vzali pod svá ochranná křídla. Jezdíme na výlety a po-
znáváme zajímavá místa během několika víkendových 
akcí.

Jednou jsme se v rámci kroužku sešli před klubov-
nou, odkud jsme společně odjeli autobusem, který nás 
dovezl do Lhoty. Ve Lhotě nás čekala menší procházka, 
která vedla až k místní studánce, kde děti měly za úkol 
očistit studánku od věcí, které do ní nepatří, a pomocí 
jednoduché říkanky ji měly otevřít. Děti se těchto úko-
lů zhostily velice dobře, nejen, že je to velice bavilo, 
ale také se od čištění a vyklízení nemohly odtrhnout. 
Tato schůzka byla také doprovázena různými hrami, 
za které byly drobné odměny. Hlavním účelem bylo děti 
poučit o tom, že by se v přírodě měly chovat ukázněně 
a přírodu šetřit od zbytečného odpadu. Dle zájmu sou-
dím, že tato schůzka byla úspěšná a určitě brzy stu-
dánku opět navštívíme.

Cílem kroužku je seznámit děti se zajímavostmi 
okolní přírody, s kulturními a historickými památka-
mi. Náplň práce turistického kroužku (zejména pobyt 
a pohyb na čistém vzduchu) má pozitivní vliv na fyzický 
i duševní rozvoj, kladně se projevuje také na utužování 
zdraví a posílení imunitního systému dětí.

Otevřený klub je přístupný všem bez rozdílu věku 
– nejčastěji jej navštěvují děti a mládež ve věku 10–
26 let. Denně je počet účastníků velmi rozdílný – jeden 

Takže o Vás nemůže být řeč? Tak v následující 
kreativní aktivitě jsme každého přesvědčili, že to tak 
není, že i když výtvarný talent nemáme, můžeme vy-
tvořit nádherné výtvarné dílo! Co k tomu potřebujeme? 
Štětec, temperové barvy, červený tvrdý papír, čistítka 
do uší. 

Odvahu namalovat černou temperou hada měli 
všichni a všem se také náležitě povedl. No a pak už 
to bylo úplně jednoduché. Čistítky do uší jsme hada 
dekorovali, tečkovali, domalovávali kytičky. A věřím, že 
na závěr této aktivity se všichni jako malíři cítili, proto-
že výsledek byl ohromující.

Je správné, pokud máme na něco talent, tento 
talent se snažit rozvíjet a zdokonalovat, ale neméně 
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den dorazí pouze čtyři děti a druhý je zase přeplněno 
a máme zde přes 20 dětí a mládeže. Do klubu dochá-
zí převážně děti a mládež z nejbližšího okolí. Jedná 
se především o děti ze slabšího sociálního prostředí. 
Ve velké míře nás navštěvují děti s poruchami učení 
a chování. Vzhledem k anonymitě klubových činností 
nelze přesně určit procentuální zaměření integrova-
ných, ale dle odhadu tipuji na víc než 40 %.

V rámci klubu otevřených dveří proběhla také ak-
tivita Hlasy jara s Duhou Kopretinou. Tato akce se 
konala v prostorách naší klubovny v Koperníkově ulici 
za pomoci ornitologa ze záchranné stanice Plzeň. Pří-
pravy spočívaly především v přímé domluvě na termínu 
a čase. Cílem této akce bylo zapojit děti nejen před-
školního věku, ale také děti ze základních škol. Mezi 
těmito dětmi byli i tací, kteří mají specifické poruchy 
učení.

Během této akce se děti dozvěděly, jak to „cho-
dí“ v přírodě hned z jara a co je dobré v tomto čase 
v lese a přírodě obecně dělat, či naopak co dělat ne-
smí. Předávání informací bylo pro děti nejen hrou, ale 
i zábavou. Děti se zapojily nejen tím, že kladly otázky 
na pana ornitologa, ale snažily se poznávat různá zví-
řata. Dále se mezi sebou také seznámily, a tím získaly 
nové kamarády.

Dle mého názoru tato akce byla velice vydařená, ne-
jen díky tomu, že děti s poruchami učení a chování byly 
ochotny zapojit se a byly vnímavé, ale také tím, že i na-
dále dnešní děti zajímá příroda a to, jak to v ní ,,chodí“. 

V rámci klubu otevřených dveří proběhla mimo 
jiné aktivita Pohádkový kvíz. V 15:00 jsme se sešli 
v klubovně, kde děti byly rozděleny do pěti skupinek. 
Na úvod jsme připravili rozehrávací kolo, kde děti há-
daly názvy večerníčků, dále jsme zařadili starší hrané 
pohádky a poté i novější. Ve finále se nehádalo už jen 

podle obrázků či připravených prezentací, ale i podle 
znělek či písniček z pohádek či pohádkových filmů. 
Ve zbylém čase jsme si zpívali písničky a hráli si.

V rámci klubu otevřených dveří proběhla také ak-
tivita Barvení triček. Děti a jejich rodiče jsme zasvě-
tili do tajů čtyř základních technik: sypaná batika, vá-
záná batika, vosková batika a zažehlování barev. Asi 
po 30minutové instruktáži a vysvětlení základních po-
stupů jsme přistoupili k samotné tvorbě.

Tato akce trvala od 15.00 do 18.00 a z důvodů vel-
kého zájmu jsme zvolili způsob zažehlovací techniky, 
při které jsme použili velkou škálu barev a vlastnoruč-
ně vyrobených motivů – nejen ornamentů, ale i zvířat 
různých tvarů a velikostí. Po samotném nánosu barev 
na trika a po zaschnutí barev jsme trička přežehlili.

Když jsme se rozhlédli po místnosti, byla barva ne-
jen na tričkách našich účastníků, ale i na tvářích. Dle 
spokojeného výrazu bylo vidět, že akce u dětí splnila 
očekávání.

V rámci klubu otevřených dveří proběhla mimo jiné 
aktivita Nekuř.

Tato aktivita byla zaměřena na zdravý životní styl, 
kampaň proti kouření. Byla rozdělena na tři části. Prv-
ní část byla diskuze 
o kouření, jaký vliv 
má kouření na zdra-
ví člověka, proč lidé 
kouří aj. Bylo pou-
žito mnoho obrazo-
vého materiálu, jak 
vypadají plíce člo-
věka kuřáka, jaké 
nemoci jsou nejčas-
tější u silných kuřá-
ků apod. Také jsme 
si prohlédli hodně 
prázdných krabiček od cigaret a přečetli mnohá varo-
vání uvedená na krabičkách od cigaret.

Druhá praktická část aktivity bylo vytvoření plakátu 
proti kouření. Malba lebky, která má v ústech cigaretu 
a v kouři vycházející z cigarety je nápis NEKUŘ. Byly 
použity temperové barvy. Děti měly plakát vytvořit tak, 
aby měl odstrašující atmosféru. Myslím, že fotografie 
dokládá, že se všem podařilo vystihnout, jak nezdravé 
kouření je. 

Závěr jsme věnovali diskuzi o vlastních zkušenos-
tech s kouřením. Kdo chtěl, tak se podělil se svými 
vlastními zkušenostmi. Kdo to již zkoušel, proč, jak se 
jim to líbilo, kouření rodičů, prarodičů aj.

Při této aktivitě nebyla nutná zvláštní příprava pro 
děti s handicapem.

Motokáry a paintball (zábavná a sportovní akce – 
8 hodin) navštívilo 108 účastníků, přičemž 9 z nich bylo 
ze zdejšího dětského domova, 12 dětí a mládeže ze soci-

álně slabšího prostředí, 4 děti byly ze speciální školy a 23 
dětí má specifické poruchy učení. Dospělých bylo 32.

Ač nám počasí zrovna moc nepřálo, účastníků do-
razilo požehnaně. Každý si chtěl zajezdit a při tak vel-
kém počtu byl opravdu pořádný 
oříšek sestavit týmy na ježdění.

Na motokárách jsme závodi-
li ve třech kategoriích do 9 let, 
10–15 let a 16–99 let. Nej-
rychleji jel Honza Brčák, který 
celou dráhu projel za 1:15,42, 
a tak porazil celou kategorii 
16–99 let. Ve střední kategorii 
vyhrál Honza Kuchař a nejmlad-
ší Lukáš Jánský. A aby to nebylo 
někomu líto, byla pro všechny 
účastníky přichystána sladká 
tečka na konec – fidorková medaile a pro nejlepší z ka-
ždé kategorie pohár pro vítěze.

Odpoledne odjeli někteří účastníci motokárových 
závodů domů, někteří se šli převléci na paintball a ně-
kdo ještě doplnil naše řady, abychom sestavili dva 
hrací týmy po patnácti. Hráli jsme dvě hlavní strategie 
– dobývání území a boj o vlajku. Kuličky lítaly hlava 
nehlava a za necelé tři hodiny jich každý vystřílel 600.

Ať byl hráč malý nebo velký, každý měl nějakou vý-
hodu, do menších se špatně střílelo a větší přeci jen 
udrží snáz mušku. Ani počasí nám nezkazilo naši ra-
dost z obou našich akcí.

Jednodenní akce, výletu na Kozel (spontánní aktivi-
ta), se zúčastnilo 32 osob – přičemž 9 bylo dospělých, 
6 studentů (z toho 4 se SPU) a 14 žáků (z toho 1 s leh-
kou mentální retardací, 5 se specifickými poruchami 
učení a 3 s poruchami chování) a 3 děti.

Sraz byl u klubovny v 9.00, odkud jsme vyrazi-
li na vlak. Cestu vlakem nám však překazila výluka 
na trati (Šťáhlavy nemají koleje), a tak jsme museli vzít 
za vděk autobusy. Půlhodinová cesta a pak už procház-
ka alejí k zámku Kozel. Nezbytná zastávka na toaletu 
a pak svačinku a už vidíme rybník pod zámečkem. 

Bylo hned na co se dívat, labutě na vodě, rozkvetlé 
lekníny, spousta rybiček a kačenek, v neposlední řadě 

lodičky. U vstupní brány jsme si vysvětlili základy cho-
vání v zámeckém parku a už jsme stoupali po cestě 
k zámku.

K našemu překvapení byly prohlídky kreseb a plas-
tik v objektu jízdárny pro ve-
řejnost zavřené. Tak jsme se 
procházeli parkem, pozorovali 
ploštice a jinou havěť, krmi-
li rybky svačinou, zkoumali 
všechny kytičky a vůbec nás za-
jímalo všechno. Našli jsme čas 
i na odpočinek v trávě, na scho-
vávanou, honičku a jiné dětské 
hry. Cesta nazpět byla už nároč-
nější, protože se Helence chtělo 
spát a zakopávala o svoje nohy. 
Nakonec jsme k nádraží přišli 

dost brzo, a tak si mohla půl hodinky dáchnout. Děti 
si zatím hrály pod stromy, aby nás sluníčko neumořilo. 
Domů byla cesta rychlá, a tak jsme opravdu v pět byli 
v klubovně a rodiče si mohli svoje ratolesti vzít domů 
a prohnat je vanou.

Poznávací exkurze – 2 návštěvy

návštěva muzea strašidel

Návštěva tohoto muzea se konala 3. 5. 2012. Sešli 
jsme se před třetí hodinou u nás v klubovně ve velmi 
slušném počtu, především to byly děti mladšího věku. 
Vzhledem k tomu, že jsme měli ještě chvíli čas, vyklá-
dali jsme si chvilku o strašidlech. Okolo půl čtvrté jsme 
vyrazili do muzea, kde si děti prohlédly známá straši-
dla, ba dokonce i ta, která ani neznaly. Po absolvování 
této ,,bojácné“ prohlídky byly nadšeny nejen děti. Oko-
lo šesté hodiny jsme se vrátili zpět do klubovny a če-
kal na nás ještě nelehký úkol – namalovat strašidlo. 
Vše se nám povedlo a po sedmé hodině jsme se loučili 
a odcházeli domů.

návštěva muzea loutek

Návštěva tohoto muzea se konala 10. 5. 2012. 
Opět jsme se setkali v naší klubovně a již ve tři hodiny 
vyrazili pomalou procházkou na náměstí, kde se muze-
um nachází. V muzeu byly děti velmi spokojené, celé 
muzeum jsme prošli za hodinu a poté si děti ještě hrály 
s loutkami (vymýšlely si různé pohádky). Po dvou hodi-
nách strávených v muzeu jsme se zpět vydali ke klu-
bovně. Děti odcházely z muzea velice nadšené, a pro-
to se uvažuje o opakování této návštěvy. Po příchodu 
do klubovny jsme si každý vyrobili jednu malou loutku. 
Čas ubíhal jako voda a po sedmé jsme se museli opět 
rozloučit.

Web side (diskuzní fóra, on-line PodPora)
Na našich internetových stránkách jsme vyvěsili 
připravené letáky a do novinek vkládali aktuální 
informace k projektu a v průběhu ledna až dubna 
k plánovaným aktivitám (10 hodin). V květnu jsme 
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KERAMICKÁ HLÍNA – NÁSTROJ 
POZNÁNÍ A SBLÍŽENÍ

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

Formou inkluzivního zájmového vzdělávání nabídnout rodičům 
i jejich postiženým dětem vzájemné setkávání s intaktní skupinou 
a podílet se na společných projektech v keramické dílně. Zároveň 
rozvíjet jejich kompetence sociální, personální, učit je vzájemné to-
leranci a spolupráci. Rozvíjet kompetence pracovní a kompetence 
k řešení problémů.

klíčové komPetence

 – Dítě získá kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní 
a pracovní, rozvíjí kompetence sociální a personální. 

 – Naučí se respektovat ostatní, spolupracovat s nimi.

 – Naučí se snažit se respektovat individuální zvláštnosti každého 
jedince.

 – Umí samostatně a tvořivě přemýšlet a pracovat, řešit problémy 
a nedat se odradit neúspěchem.

 – Naučí se základům výtvarné tvorby a umí získaných poznatků 
využít.

 – Získá pozitivní vztah k umění a řemeslu.

 – Dokáže si zorganizovat pracovní prostor a postup práce a práci 
dokončit.

 – Naučí se účelně využívat svůj volný čas.

Východiska PDP

Zpřístupnit nabídku zájmového vzdělávání dětem se specifický-
mi vzdělávacími potřebami a jejich rodičům ve skupině s intaktními 
účastníky v oblasti keramiky a podílet se na společných projektech. 

Práce s keramickou hlínou je zároveň součástí ergoterapie, kde 
je tato aktivita vnímána jako prostředek i cíl léčby, podporuje těles-
né i psychické funkce a současně napomáhá zapojení dětí do ko-
lektivu.

Autorka
Mgr. Jana Stoicová

Supervizor vzdělávacího programu 
Mgr. Zuzana Sýkorová

Organizace, ve které proběhla pilotáž
Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, p. o.

Klíčová slova
inkluze, keramika, speciální vzdělávací 
potřeby, tvořivost, zájmové vzdělávání

IN
DOOR

OUT
DOOR

Dospělí

Děti

30 h

5-18

20

denně konzultovali plánované aktivity, doplňovali 
letáky na facebook a na naše internetové stránky, 
přes web zapisovali přihlášené účastníky akcí, 
doplňovali obsazenost – denně dvě hodiny. V červnu 
jsme doplnili veškeré fotografie a informace 
k aktivitám na web – pět hodin týdně.

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Během aktivit byl velmi potlačen nebo zcela vyne-
chán typ soutěživých her a naopak posíleno zařazení 
her kooperačních, které vedou k vytváření a prohlubo-
vání vazeb mezi účastníky. Pracovali jsme s metodou 
reflexe, aby děti byly vedeny k sebevyjádření a formula-
ci svých pocitů a názorů a posílily si svoje komunikační 
kompetence. 

Společná práce na nějakém výrobku, společné va-
ření, společné výlety, společné trávení volného času 
apod., to vše vede nenásilnou cestou k jejich integraci. 
Naše aktivity jsou postaveny na principu neformální-
ho vzdělávání. Děti a mladí lidé prožijí spolu krásné 
tvořivé dny a přitom se naučí spoustu nových znalostí 
a dovedností, které rozvíjí jejich osobnost. To vše vede 
k jejich co nejlepšímu zapojení do naší společnosti.

klady

 – Všichni naši členové se nám po skončení VP zda-
jí být více empatičtí ke svému okolí. Vzhledem 
k nabízeným aktivitám a možnostem se nám 
zvýšil počet členů našeho sdružení.

 – A co je hlavní, že děti, které mají nějaké problé-
my/poruchy, u nás mohly zažít něco, co běžně 
v lavicích nezažijí. Díky svému nadání v jiných 
oblastech – malování, rukodělné činnosti, sport, 
mohly v našem sdružení vyniknout.

 – V mimoškolní oblasti se dle mého poruchy učení, 
poruchy chování i lehkou mentální retardaci roz-
díly zcela stírají.

záPory

 – Na celý vzdělávací program jsme si vymezili krát-
ký časový úsek. Integrace je naštěstí dlouhodo-
bá a i my ve všem hodláme pokračovat.

4. Vyjádření supervizora 
Vzdělávací program „Klub otevřených dveří aneb je 

jedno, kdo jsem…“ je velmi kvalitní ukázkou dlouho-
dobé a skutečně promyšlené práce. Je to v podstatě 
jakási skládanka různých forem aktivit a činností, jež 
nabízejí všem dětem bez rozdílů pozitivní zážitky, pro-
žití úspěchu, společnou činnost i sdílení.

Realizátoři ji navíc dokázali lákavě a zajímavě po-
psat, čímž nám umožnili s potěšením nahlédnout 

do způsobu práce jejich organizace. Tak nás vedou 
k uvažování, co podobného by bylo možné realizovat 
i na jiných místech a s dalšími dětmi a mládeží. Jejich 
činnost je rozmanitá, aktivity, které realizují, vycházejí 
vstříc velmi různorodým potřebám dětí a mládeže, je-
jich práce je tak v dobrém slova smyslu opravdu inklu-
zivní.

I proto je radostné přečíst si na závěr, že lidé v Duze 
Kopretině hodlají ve své práci pokračovat.
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1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
Vzdělávací program je navržen pro společnou zá-

jmovou aktivitu v oblasti keramiky pro rodiče s dětmi. 
Program jednak využívá terapeutických účinků práce 
s přírodním materiálem, jednak si klade za cíl umož-
nit rodičům a především dětem se speciálními vzdělá-
vacími potřebami společné setkávání s dětmi intakt-
ními a práci nad společnými projekty. Přizpůsobením 
se novému prostředí i kolektivu, vzájemnou integrací 
se postižené děti stávají samostatnějšími, děti zdravé 
pak tolerantnějšími. Prostřednictvím tvůrčí činnosti se 
rozvíjí smyslové vnímání, schopnost vyjádřit své pocity. 
Samotná práce s keramickou hlínou má příznivý vliv 
na rozvoj hmatového vnímání a zlepšuje jemnou moto-
riku. Společná práce vytváří příležitost pro vzájemnou 
spolupráci, toleranci a k vytváření správných postojů 
a hodnot. 

Při tvorbě a náplni jednotlivých lekcí, při posuzová-
ní dílčích pokroků i celkové úspěšnosti byla významná 
i spolupráce s dětským neurologem, ergoterapeutkou 
a fyzioterapeutkou.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
obsaH a cíl

Kurz, jehož náplní je uvedený vzdělávací program, 
probíhá v keramické dílně DDM Ústí nad Labem. Dílna 
je vybavena potřebným materiálním i technickým záze-
mím. Zajištěna je bezpečnost a ochrana zdraví účast-
níků. Do keramické dílny je bezbariérový přístup.

Postupnost lekcí byla koncipována tak, aby si děti 
zvykly na nové prostředí a postupně se za pomoci 
svých rodičů a lektorů seznámily s jednotlivými postupy 
při modelování z keramické hlíny. Vzájemné prostředí, 
kde se setkávají děti s různým postižením i děti zdravé, 
se stalo pro ně zcela přirozeným jevem, který přispívá 
jejich oboustrannému rozvoji. Rodičům pak umožnilo 
vzájemnou výměnu zkušeností, spolupráci i pomoc, vi-
děli pokrok, kterého dosahují jejich děti, měli možnost 
srovnání.

Pro zpestření programu byly zařazeny tematicky za-
měřené poznávací exkurze. Děti navštívily Muzeum čo-
kolády v Praze, kde si vyzkoušely modelování z čokoládo-
vé hmoty, vydaly se na výlet za keramikou do Berouna…

Na měsíc červenec je plánována společná výstava 
výrobků na hradě Střekov. Nad exponáty děti pracují 
od ledna. Výstavu doplní obrázky dětí ze Základní školy 
speciální, Pod Parkem v Ústí nad Labem.

Účastníci vzdělávacíHo Programu

Děti pracovaly ve dvou základních skupinách. Jed-
nu tvořily děti školního věku, společně zde pracovala 
skupina dětí intaktních a dětí se specificky vzdělávací-
mi potřebami – diagnóza ADHD, Aspergerův syndrom, 

vývojová dysfázie, lehká mentální retardace, ale i na-
daný žák. Druhou skupinu dětí tvořily děti předškolního 
věku s diagnózami ADHD, těžká vývojová dysfázie, epi-
lepsie, postižení sluchové, Réthore syndrom, DMO Při 
práci v této skupině byli často přítomni i rodiče, kteří 
v podstatě vykonávali práci asistentů.

Personální zajištění činnosti

Lektoři – při schůzkách přítomni vždy dva až tři ex-
terní vedoucí s praxí, speciální pedagog, schůzky na-
vštěvovala i ergoterapeutka a fyzioterapeutka. Konzul-
tace probíhaly s dětskou lékařkou – neurologem.

sPoluPráce s dalšími subjekty

Demosthénes, centrum komplexní péče (dětský 
neurolog, terapeuti) – konzultace

Základní škola speciální a mateřská škola, Pod Par-
kem, Ústí n. L. – společná práce – závěrečná výstava

PoPis realizace a činností

Keramika je činnost, kterou lidé poznávají již 
od konce starší doby kamenné. Učí manuální zručnos-
ti i trpělivosti, rozvíjí prostorovou představivost i fan-
tazii. Práce s keramickou hlínou je metodou několika 
terapií. Využívá se v arteterapii, kdy při práci s ní lze 
vyjádřit své pocity, vytváříme-li konkrétní předmět, je 
prostředkem ergoterapie. Práce s hlínou poskytuje i re-
laxaci, uvolnění, vnímání nejen prostřednictvím zraku, 
ale i hmatu. Nám se práce s keramickou hlínou stala 
navíc prostředkem zapojení dětí se speciálními vzdělá-
vacími potřebami mezi intaktní skupinu dětí. Modelo-
vání se tak stalo tvořivou hrou, která pomáhala naplnit 
tento cíl. 

V první skupině („Šikulky“) pracovaly společně děti 
předškolního věku, scházely se pravidelně jedenkrát 
v týdnu na kroužku keramiky. Vzhledem k věku trva-
la jedna schůzka šedesát minut. Společně pracovaly 
děti zcela zdravé s dětmi se smyslovým postižením 
(kochleární implantát), s diagnózou ADHD, Réthoré 
syndromem a autismem. Kroužek navštěvoval i chla-
pec na vozíku s diuretickou formou DMO. S některými 
dětmi zůstávaly na schůzce maminky, které se takto 
stávaly asistentkami. Druhý kroužek byl určen pro děti 
mladšího školního věku. Zde společně pracovaly děti 
hyperaktivní, děti s poruchami školních dovedností, 
holčička s Aspergerovým syndromem, vývojovou dys-
fázií, lehkou mentální retardací, ale i nadprůměrně na-
daný chlapec.

Vzhledem ke složení dětského kolektivu bylo vždy 
nutné se na schůzku pečlivě připravit. Kurz byl tema-
ticky rozdělen do dvou částí. Děti se v nich postupně 
seznamovaly s hlínou, objevovaly její možnosti a učily 
se vytvářet tvary od jednoduchého ke složitějšímu.

Na začátku každé hodiny bylo nutné děti motivovat, 
zaujmout pro připravenou práci – vyprávěním, ukáz-
kou hotového výrobku, hrou. Vyprávěli jsme si příběhy, 

učili krátké říkanky, které se vztahovaly k tématu ho-
diny. První komunikační bariéry záhy opadaly, děti se 
stávaly bezprostřednějšími, pomáhaly si při práci a na-
vazovaly kamarádství. Postupně se učily také poznávat 
a připravovat pomůcky pro práci a na závěr hodiny je 
uklízet čisté na určené místo. Bylo třeba dbát na hygi-
enu při práci a bezpečnost dětí. Zvláště děti hyperak-
tivní nevydržely dlouho u jedné činnosti. Stanovili jsme 
si pravidla a dbali společně na jejich dodržování. Také 
činnosti, pokud lze, se často obměňovaly. Děti nemu-
sely při práci pouze sedět za stolem, mohly při práci 
stát, mohly se jít projít po dílně, povídat si s kamarády. 
Pomáhaly si mezi sebou, ale zároveň nesměly zapome-
nout na svou vlastní práci.

Postupně jsme si uvědomovali, jak hlína pozitivně 
na všechny děti působí. Zaujalo-li je téma, pracovaly 
soustředěně a přesto, že občas byly živější a hlučnější, 
dokázaly se opět vrátit k práci a úkol dokončit.

Osvědčilo se děti jemně upozornit na čas, aby jim 
zbyl na uložení výrobků a úklid místa. Tak, jako jsme 
každý kroužek začali motivací k práci, končili jsme 
zhodnocením našeho díla, zopakovali průběh práce 
a řekli si, co nám šlo lépe a co hůře, jak se nám práce 
líbila. 

Práce s keramickou hlínou učila děti trpělivosti. 
Na hodině děti pouze nemodelovaly, některé hodiny 
byly určeny k práci s hlínou, další pak přípravě výrob-
ků na výpal, jejich zdobení engobou. Seznamovaly 
se i s postupem při keramické tvorbě, kdy je nejdří-
ve nutné výrobek vymodelovat, nechat sušit, vypálit 
a glazovat… Po výpalu následovalo glazování, které 
bylo zvláště pro menší děti obtížné. Zvolili jsme pro ně 
přijatelnější techniku, kterou lze dosáhnout zdařilého 
výsledku – malbu barvítky (tzv. vodovky) do syrové gla-
zury. Glazované výrobky se opět pálí a teprve pak je 
děti mají hotové. Čekání na zcela hotový výrobek bý-
valo pro ně někdy dosti dlouhé, byly netrpělivé, chtěly 
se již s hotovým výrobkem pochlubit. Snažili jsme se je 
zaujmout natolik, aby neztratily o práci zájem.

Vlastní práce byla vždy přizpůsobena jejich věku 
a schopnostem. Postupy modelování byly od nejjedno-
duššího vytváření, „hraní si“ s hlínou, mačkání a otisků, 
kdy se děti seznamovaly s vlastnostmi tohoto přírodní-
ho materiálu. Postupně pak přecházely na modelová-
ní kuliček, válečků, hádků a stavěly z nich prostorové 
tvary. U dětí předškolního věku se osvědčila motivace 
pomocí básniček a říkadel. Např. při modelování ku-
liček říkadlo „koulelo se, koulelo míšenské jablíčko“, 
při válení hádků neboli provázků „had leze z díry…“atd. 
Pomocí razítek a rydel pak objevovaly možnosti další 
dekorace. Společnou prací se učily i spolupráci s ostat-
ními účastníky. Modelováním se procvičuje a zdokona-
luje jemná motorika, nenásilnou formou se učí trpě-
livosti, klidu a soustředěnosti na práci, rozvíjí se fan-
tazie a kreativita. Z hotového výrobku děti měly vždy 
velkou radost.

Průběh celého kurzu byl rozdělen do dvou bloků

1. blok

tvarování z Hroudy

 – Motivace: seznámení s hlínou – prohlídka dílny, po-
vídání na téma, co vše je z hlíny, kde se hlína bere

 – Pomůcky: podložka, měkká hlína, razítka, špejle, 
dřívka, šlikr, engoby, váleček

otisky do Hlíny – seznámení s Hlínou

Děti dostaly hroudičku hlíny a zkoušely, co vše se 
dá vymodelovat – hádek, kulička, váleček, zároveň 
procvičovaly jemnou motoriku rukou, zkouší, co hlína 
dokáže.

 – Do hroudičky měkké hlíny postupně otiskávaly 
prsty nejdříve jedné, poté druhé ruky – učíme 
děti zapojovat obě ruce.

 – Z hroudy hlíny vyválíme kuličku – koulíme v dla-
ních, o stůl.

 – Z malých kuliček vymačkáme knoflík pro štěstí 
nebo „ medaili“.

 – Zkoušíme otisky různých razítek, děti si přinesou 
z domova knoflíky, matičky, šrouby, použít lze 
i zmuchlaný papír, dřívka, gumová razítka, staré 
tužky nebo fixy.

 – Do vyváleného plátu z měkké hlíny si děti otisk-
nou nebo obkreslí svou ruku, dozdobit mohou 
razítky.

Hra s tvary – kacHel

Dětem jsme připravili základ – plát, z kterého vy-
říznou podle šablony jednoduchý tvar, menším dětem 
pomůžeme. Tvar plátu může být i nepravidelný. Děti 
modelují kuličky, placičky a hádky a sestavují tvary 
k sobě. Hrají si s prostorovým uspořádáním tvarů, vrst-
ví je, komponují a snaží se vytvořit obrázek.

 – Učí se tak kompozici a rozvíjí svou představivost 
a fantazii.
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 – Vytvořit mohou sluníčko, motýla, květinu, ježka, 
draka atd.

 – Dbáme na důkladné přilepení všech tvarů.

 – Kachle sušíme pomalu, aby se nedeformovaly.

 – Dozdobení lze provést opět razítkováním, po ob-
vodu kachle děti obtisknou bříško svého prstu 
a vytvoří tak zajímavý okraj.

 – Dekorujeme engobou nebo po výpalu glazurou.

od Hroudy Hlíny k želvičce nebo dráčkovi

Z vymodelované koule děti vymačkaly pomocí prs-
tů mističku. Dbáme na to, aby stěny byly všude stej-
ně silné, vznikne nám tak krunýř želvy. Pomocí prstů 
vmačkáváním ozdobí krunýř. Vymodelují válečky – čty-
ři na nohy, jeden na ocásek a na hlavičku zkusí vymo-
delovat tvar mrkve. Ze spodu přilepí šlikrem na krunýř 
želvy. Na hlavu nalepí kuličky hlíny jako oči, špejlí vy-
škrábneme tlamičku.

 – Výrobek dáme pomalu sušit, je-li v téměř suchém 
stavu (kožovitém), zdobíme engobou, po prvním 
výpalu (přežahu) transparentní glazurou. 

 – Obdobným způsobem lze vyrobit např. i žábu, jež-
ka nebo jiné zvířátko.

 – Děti mohou obdobným způsobem vyrobit např. 
pohádkového draka.

2. blok

téma: tvary stavěné z Hádků („šňůrková tecHnika“)
 – Motivace: s dětmi zhodnotíme, co vše se již na-

učily, pochválíme, vhodné jsou ukázky výrobků 
tvořené uvedenou technikou.

 – Pomůcky: podložka, měkká hlína, razítka, špejle, 
dřívka, šlikr, engoby, váleček

Hádek – Ptáček z Hádků

Motto: 

Větev, to je houpačka

pro kosa a pro špačka.

Každý hvízdá na zobáček,

jak to umí správný ptáček.

(Houpačka, Michal Černík)

Děti vyválí několik delších hádků. Jejich lepením 
a stáčením do tvaru šneka vznikne tělíčko ptáčka. Po-
kud děti nevymodelují dlouhého hádka, mohou nasta-
vovat z hádků kratších až na požadovanou velikost.

Jelikož se už děti v předchozích hodinách nauči-
ly modelovat kuličky, jejich vytvořením a následným 
zploštěním vznikají křidélka a ocásek, které lze dozdo-
bit ještě otisky razítek nebo vyrytím rýh špejlí.

 – Oko je z kuličky, zobáček vytvoříme z přehnutého 
hádku.

 – U této práce je důležité, aby bylo vše dobře sle-
pené šlikrem, v tělíčku se brčkem vyrobí dírky 
na zavěšení. Na spodní části tělíčka ptáčka lze 
zavěsit kuličky jako nožičky nebo malé „šnečky“.

 – Ptáčka po přežahu pouze zatřeme oxidem železa 
nebo burelem.

Pastelkovník

Motto: 

„Mám pastelky mám,
jejich barvy znám.
Nejvíc se mi zalíbila
červená a také bílá.
Zelená je barvou lesů,
fialová barvou vřesu.
Modrá barva je jak moře,
hnědá je zem, když se oře.
Šedá s černou nepostačí,
když chci kreslit pírka ptačí.
Žlutá se jak zlato třpytí,
oranžovou kreslím kvítí.
Mám pastelky, mám,
jejich barvy znám.
Jen já dobře vím,
co si nakreslím.“

(Pastelky, Eva Hurdová)

Děti se naučily říkanku o pastelkách, na připrave-
ných pastelkách, které vkládaly do keramické nádobky, 
si zároveň děti předškolního věku opakují barvy, které 
by již měly znát. V předchozích lekcích se naučily válet 
hádky (šňůrky). Nyní si z nich staví jejich vzájemným 
slepováním nádobku, která bude po dokončení sloužit 
jako pastelkovník.

 – Při práci dbáme, aby byly jednotlivé části dobře 
slepeny k sobě.

 – Výrobek lze z vnější strany ozdobit nalepením mo-
tivů z kuliček (kytička) nebo vymodelovat a nale-
pit z kratších válečků pastelky. 

 – Zdobení v kožovitém stavu engobou – děti si mo-
hou zopakovat naučenou básničku o pastel-
kách.

 – Přežahnutý výrobek glazujeme transparentní gla-
zurou a opět vypálíme.

miska

 – Podobnou technikou vytváříme další nádoby.
 – Při vytváření misky je vhodné použít plastovou 

misku jako formu, do které vložíme folii (hlína se 
tak nepřilepí ke stěně misky).

 – Děti modelují hádky, stáčí z nich šnečky, doplňují 
kuličkami a staví misku podél stěny formy.

 – Opět dbáme na dobré spojení jednotlivých částí 
šlikrem a na správnou sílu jednotlivých vymode-
lovaných tvarů.

 – Ve formě se miska nechá zaschnout, po přežahu 
lze dekorovat glazurou, kterou z vnější strany 
mírně setřeme vlhkou houbičkou nebo opatrně 
oprášíme štětcem tak, aby více vynikly tvary jed-
notlivých dílů misky.

zvonek – tvar zvonku jako základ další Práce

Šnůrkovou technikou se děti učí uzavírat dutý tvar 
tak, aby nám vznikl zvonek. Jednotlivé hliněné hádky 
staví na sebe, každé patro blíže ke středu, tím se nám 
postupně tvar uzavře.

 – Uzavírání tvaru je pro děti dosti obtížné, jakož 
i plynulé napojování jednotlivých hádků. Důle-
žitá je proto názorná ukázka a přesvědčení se, 
zda děti zadaný úkol pochopily.

 – Tvar zvonku může sloužit i jako základ pro tělíčka 
postaviček.

 – Modelujeme-li postavičky, musí si děti předem 
promyslet, jaká postava to bude. Dáme-li dě-
tem jako námět pohádkové postavy, mohou si 
přinést svou oblíbenou pohádkovou knížku, po-
stavičku nejdříve namalovat, určit, co je pro ni 
charakteristické.

 – Dětem můžeme dát také jednotný námět, např. 
vílu, a každý pak pracuje podle své fantazie.

 – Dekorujeme engobou na zavadlý střep nebo gla-
zurou po přežahu.

Vlastní práce byla vždy přizpůsobena věku dětí a je-
jich schopnostem. Postupy modelování byly od nejjedno-
duššího vytváření, „hraní si“ s hlínou, mačkání a otisky, 
kdy se děti seznamovaly s vlastnostmi tohoto přírodního 
materiálu. Postupně pak přecházely na modelování ku-
liček, válečků, hádků a stavěly z nich prostorové tvary. 
U dětí předškolního věku se osvědčila motivace pomocí 
básniček a říkadel. Např. při modelování kuliček říka-
dlo „koulelo se, koulelo míšenské jablíčko“, při válení 
hádků neboli provázků „had leze z díry…“atd. Pomocí 
razítek a rydel pak objevovaly možnosti další dekorace. 
Společnou prací se učily i spolupráci s ostatními účast-
níky. Modelováním se procvičuje a zdokonaluje jemná 
motorika, nenásilnou formou se učí trpělivosti, klidu 
a soustředěnosti na práci, rozvíjí se fantazie a kreativi-
ta. Z hotového výrobku děti měly vždy velkou radost.

Kromě již uvedeného byl kladen důraz na vlastní ak-
tivitu dětí a spolupráci mezi s sebou tak, aby se všech-
ny cítily dobře a pracovaly s radostí a zaujetím a nau-
čily se překonávat i malé nezdary, které každou práci 
provází. Společnou prací se učily i spolupráci s ostatní-
mi účastníky.

V průběhu byly zařazeny i dvě exkurze – výlety 
do Muzea čokolády v Praze a na keramické a řemesl-
né trhy v Berouně. I ty přispěly k dalšímu vzájemnému 
poznání a sblížení dětí a jejich rodičů, účastníků kurzu. 

Pro zúčastněné děti bylo motivací především samot-
né vytváření, těšily se na každý hotový výrobek, kterým 
udělaly radost nejen sobě, ale i svým rodičům a souro-

zencům. Dokázaly samy sobě, že něco dovedou, posíli-
ly své sebevědomí. Stala se z nich ale i skupinka dětí, 
která dokázala spolupracovat, pomáhat si a vnímat je-
den druhého. Ukázali jsme jim i jejich rodičům, jak vyu-
žít volný čas prostřednictvím zájmové činnosti, která je 
otevřena pro všechny děti bez rozdílu. Tvořivý proces, 
kterým je modelování z keramické hlíny, se stal naší 
snahou, jak přispět k rozvoji pozitivních emocí, radosti, 
rozvoji osobnosti dětí.

Draku, ty jsi vážně drak?

- Hudry, hudry, je to tak!

A máš zuby dračí?

- Mám dva – to mi stačí!

A co těmi zuby jíš?

- Princezen mám plnou spíž!

Ach ty lháři – každý to ví, že jsi 
jenom papírový! 

(Pouštění draka, Jiří Žáček)
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3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Konkrétním ukazatelem pro hodnocení přínosu 
uvedeného vzdělávacího programu jsou snadno rozpo-
znatelné změny v přístupu intaktních dětí i veřejnosti 
k dětem s hendikepem, otevření další zájmové činnosti 
pro všechny děti bez rozdílu a vytvoření podmínek pro 
tuto aktivitu. 

Vyhodnocení přínosu bylo provedeno všemi zapoje-
nými účastníky formou pozorování a rozhovorů s účast-
níky. Posuzovateli byli zapojení kvalifikovaní pracovníci 
(speciální pedagog, lékař, ergoterapeut, fyzioterapeut), 
kteří program hodnotili jako velmi zdařilý a doporuči-
li, aby pokračoval i nadále. Při zapojení dětí se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami je nutný individuální 
přístup. To vyžaduje dostatečný počet kvalitních a kva-
lifikovaných lektorů i „nadšenců“, kteří jsou ochotni 
se do této práce zapojit a podpořit tak tuto práci. Ze 
strany rodičů je pak nutná důvěra v pedagogy a jejich 
informovanost o hendikepech a potřebách dětí.

Samotná aktivita pak ověřila poznání, že děti mezi 
sebou ve většině případů různá postižení nevnímají 
jako negativní, vzájemně si pomáhají a respektují. Vý-
stupem vzdělávacího programu je realizace výstavy vý-
robků a fotografií seznamujících s projektem.

4. Vyjádření supervizora 
Příklad dobré praxe „Keramická hlína“ je vynika-

jící ukázkou dobře promyšleného programu, a to jak 
po stránce organizační, tak z pohledu obsahu. Reali-
zátoři zvolili ne úplně jednoduchou formu reálné in-
kluze, kdy se v kroužku sejdou různé děti a realizátor 
tak při přípravě i samotném programu musí respekto-
vat všechna jejich specifika. To klade vysoké nároky 
na všechny zúčastněné, nejen organizátory, ale i účast-
níky. Realizátor se tohoto nesnadného úkolu zhostil 
velmi dobře. Za šťastné považuji již vybrání keramické 
hlíny jako prostředku vyjádření, jedná se o typ výtvarné 
aktivity, který je zajímavý, umožňuje účastníkům uplat-
nit při práci různá nadání a talenty, není svázán obecně 
přijímanými představami, jak by výsledek práce měl vy-
padat, rozvíjí ve výrazné míře jemnou motoriku… Jako 
velmi vhodné se ukazuje i rozdělení skupin podle věku. 
Trochu spornou otázkou je účast rodičů jako asistentů, 
což s sebou nese výhody i nevýhody a s přibývajícím 
věkem dětí by tento způsob (pokud z nějakých důvodů 
nemají u sebe rodiče všichni účastníci) měl ustupovat, 
postupně by při aktivitách s vrstevníky měli asistenci 
dělat více lidé „cizí“, nikoliv rodinní příslušníci. Zde ale 
zřejmě byl tento model funkční a vhodný.

Oceňuji, jak čtivě a přitom jasně a srozumitelně se 
realizátorům podařilo tento program čtenáři přiblížit. 
Je radost ho číst.

INKLUZE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 
POTŘEBAMI VE STŘEDISKU VOLNÉHO ČASU

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

Cílem je zapojení dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
do kolektivu dětí z mateřského centra v Středisku volného času Déč-
ko Náchod. Proces inkluze je ovlivňován mnoha faktory. Program je 
zaměřen na rozvíjení vzájemné spolupráce, na rozvoj komunikač-
ních dovedností a na rozšíření znalostí o diagnózách dětí se specific-
kými vzdělávacími potřebami (dále SVP).

K tomuto zapojení dětí se váží další dílčí cíle:

1. rozvoj spolupráce mezi dětmi navzájem

2. rozvoj vzájemné spolupráce rodičů a jejich vlastních dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami

3. rozvoj sociálních návyků dětí skrze své vlastní rodiče

4. osvojení si neverbálních komunikačních prvků, které mají klí-
čový vliv na věnování pozornosti dětem

5. osvojení si těch verbálních komunikačních prvků, které mají 
vliv na naladění se rodičů na dítě/děti

6. rozvíjet schopnost komunikovat s dětmi tak, aby se cítily být 
přijímané

7. rozvíjet schopnost přijímat děti i v případě vyjádření nesouhla-
su s jejich negativním chováním

8. rozšířit znalosti o diagnózách dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami tak, aby rodiče byli schopni porozumět jejich proje-
vům chování

komPetence sociální

Děti dostanou možnost osvojit si a rozvinout své schopnosti fun-
govat relativně nezávisle, samostatně a rozhodovat se v hranicích 
přiměřených věku. Získají další dovednosti pro přiměřenou pomoc 
s běžnou rutinou péče o sebe a v domácnosti. Zvýší zvládání se-
bekontroly, emocí, empatie. Prostřednictvím rodičů budou rozvíjet 
své komunikační prvky potřebné pro interakci s vrstevníky – zejmé-
na s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Zkušenosti se 
sociálními rolemi získají prostřednictvím her. Získají nové znalosti, 
dovednosti, zážitky a kamarády. 

komPetence komunikativní

Rodiče rozvinou své schopnosti vytvářet úspěšné interakce nejen 
se svými vlastními dětmi, ale i s ostatními dětmi. Zejména bude roz-
vinutí této schopnosti zaměřeno na komunikaci s dětmi se speciální-
mi vzdělávacími potřebami. Děti se učí sociálním vztahům k druhým 
(k ostatním dětem, k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, 
k dalším dospělým) nápodobou svých vlastních rodičů. Komunikač-
ní prvky tvoří zcela specifické komunikační vzorce, které se v rodi-
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ně předávají z generace na generaci. Tento vzděláva-
cí program pomůže rodičům rozvinout či dosáhnout 
schopnosti věnovat dětem pozornost, naladit se na ně, 
a tím ovlivnit jejich pocit přijetí. Toto je základní komu-
nikační úroveň, která je nezbytná pro úspěšnou inkluzi 
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

komPetence sociální a Personální

Předpokládáme osvojení si neverbálních a verbál-
ních komunikačních prvků první a částečně druhé ko-
munikační úrovně (zde zejména rozdělování pozornos-
ti), které jsou nezbytné pro úspěšnou interakci s dětmi 
se speciálními vzdělávacími potřebami. Tyto komuni-
kační prvky si v průběhu realizace vzdělávacího pro-
gramu osvojí rodiče, budou sledovatelné na nahráv-
kách a konkrétně pojmenovány v závěrečné zprávě. 
V rámci celého kolektivu účastníků se změny projeví 
rostoucím vzájemným respektem, snahami o spolu-
práci, a tím i vytvořením dobré atmosféry a pocitu přije-
tí mezi dětmi navzájem, tzn. včetně dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami.

Východiska PDP

Vycházíme z předpokladu, že nesoutěžní prostře-
dí společných aktivit a pocity přijetí dětí vyplývající ze 
znalosti komunikačních prvků mají přímý vliv na inklu-
zi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Podob-
ný program jsme realizovali poprvé, vycházeli jsme ze 
zájmu rodičů předškolních dětí.

1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
Realizovali jsme třídenní pobytový program pro 

mladší děti a jejich rodiče. Zařadili jsme do něj společ-
né aktivity, protože podporují spolupráci dětí se spe-
cifickými vzdělávacími potřebami s ostatními dětmi. 
Nesoutěžní prostředí otevřelo prostor pro vzájemnou 
pomoc a pochopení individuálních potřeb druhých. 
Zaměření programu na rozvoj myšlení, komunikaci, 
motoriku, řeč, fantazii, vnímání, zručnost, pohybové 
aktivity a tvořivost pomohlo dětem osvojovat si různo-
rodé schopnosti spolupráce. Zaměřili jsme se i na pro-
pojení vzájemné spolupráce a rozvíjení komunikačních 
dovedností rodičů, protože výrazně zvyšuje schopnosti 
dětí přijímat se navzájem i se svými specifickými po-
třebami. 

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
zvířata kolem nás aneb „boudo, budko, kdo 
v tobě bydlí“ víkendová akce 
Realizace probíhala ve třech liniích. První linie byla 

zaměřena na spolupráci dětí mezi sebou navzájem 
a na zapojení dětí se speciálními vzdělávacími potřeba-
mi. Druhá linie byla zacílena na rozvoj komunikačních 

dovedností s využitím metody videotréninku interakcí 
(VTI). Třetí linií pak bylo rozšíření znalostí o diagnózách 
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Cílovou skupinou tohoto programu byly starší děti, 
které docházejí do mateřského centra Macíček SVČ 
Déčko Náchod (dále jen MC), a jejich rodiče a záro-
veň děti se speciálními vzdělávacími potřebami tohoto 
věku. Byli osloveni rodiče s dětmi, kteří navštěvují pra-
videlně či příležitostně MC, a to jak osobně, tak po-
mocí letáku, který představoval přímo tento program. 
Program a celá víkendová akce se převážně zaměřily 
na vady řeči, protože se s těmito dětmi ponejvíc v MC, 
ale i v SVČ setkáváme. Program byl otevřený a využili 
jej i rodiče s dětmi s dalšími SVP.

Při hledání formy práce a možných metod jsme se 
rozhodli pro hru a pohádky. Proč? Nejen hra dlouho do-
provází a je důležitou součástí života dětí předškolního 
věku, ale je to právě i pohádka, kterou bychom neměli 
dětem z jejich života brát. Pohádky popisují mezilidské 
vztahy mezi kamarády, vztahy v rodině, přátelství dětí 
se zvířaty, čistou lásku, dobro, které vítězí nad zlem, 
a další důležité věci, které slouží dětem k poznávání 
odlišných lidských vlastností a okolního světa. Proto 
jsme zvolili tuto víkendovou akci na téma pohádky 
„Boudo, budko, kdo v tobě bydlí.“ Zvířátka děti do-
provázela celý víkendový pobyt v různých zážitkových, 
ale i relaxačních akcích a cvičeních. Rodiče (převážně 
maminky) se společně zapojovali do celého programu, 
který byl připraven tak, aby mohla dobře proběhnout 
inkluze s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami 
a nemohl bránit k jejich zapojení.

Při hledání místa, kde víkendovou akci realizovat, 
jsme vycházeli hlavně z následujících podmínek. Dů-
ležité bylo pohodlí dětí a maminek, tj. aby pokoje byly 
obsazeny nanejvýš dvěma maminkami a nejvíce tře-
mi dětmi (kvůli polednímu klidu těchto předškolních 
dětí), a samozřejmě jsme místo vybírali i s ohledem 
na děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Naše 
volba padla na chatu Karolína ve Rtyni v Podkrkonoší. 
Prostředí a umístění chaty v krásné přírodě nám vyho-
vovalo i proto, že název a motivace pro děti byl na zví-
řátka a přírodu. Pokud jsme si s dětmi chtěli povídat 
o zvířátkách, bylo vhodné, aby aktivity probíhaly i v je-
jich přirozeném prostředí. Není možné s malými dětmi 
vydržet dlouhodobě potichu čekat, až se objeví divoce 
žijící zvěř. Proto jsme si pomohli obrázky a příběhy, se 
kterými se při plnění úkolů v lese děti setkávaly.

Na víkendovou akci jsme si zařídili svoji kuchařku. 
Ta připravila jídelníček tak, aby byl vyhovující pro děti 
předškolního věku, ale i pro děti, které mají speciální 
stravovací návyky. 

Příjezd na víkendovou akci byl individuální. 

Téma víkendové akce jsme zvolili – zvířata. Členka 
realizačního týmu paní Kristýna Lokvencová navští-
vila chatu s předstihem, aby se seznámila s okolím. 
Program pak připravila s ohledem na prostředí chaty, 

která se nachází v blízkosti lesa. Zvířátka jak domácí, 
tak lesní nás doprovázela v říkánkách, cvičeních a ces-
ta za skřítky vedla lesem, kde děti mohly pozorovat 
mravence a další lesní drobná zvířátka. Příroda nabízí 
dětem otevřený prostor pro neomezený pohyb. Prostor 
uměle neorganizovaný, v němž lze naplno rozvinout 
fantazii, uplatnit všechny smysly, oddávat se spontán-
ním hrám a přitom zůstat aktivní. V rámci víkendového 
programu se nám ponejvíc přihlásily děti s vadami řeči 
a zvířata a jejich zvuky nám velmi napomáhají v logo-
pedických cvičení, a tím ke zlepšení řeči.

Místo večerníčku připravily maminky z MC loutkové 
pohádky. Program doplňovaly výtvarné dílničky, kde se 
rozvíjela jemná motorika dětí, ale i vzájemná spoluprá-
ce, fantazie a představivost. Téma zvířátek se objevo-
valo i v tomto směru. Pro děti „nespavce“ se v rámci 
poledního klidu zřídil tzv. Tvořínek – dílnička s výtvar-
nou tématikou.

Při přípravě programu jsme oslovili lektory, kteří se 
během programu zaměřili na zlepšování skupinové 
a individuální komunikace v interakci s dítětem. Zvolili 
jsme lektorku Ing. Taťánu Blažkovou, akreditovanou vi-
deotrenérku a současně poradkyni v rodinách a v zaří-
zeních pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, 
která s MC již delší dobu spolupracuje. Pomohla nám 
rozšířit si vědomosti, jak správně komunikovat, a záro-
veň vedla videotréninky interakcí s maminkami a dět-
mi SVP. Projekt byl zaměřen převážně na děti s va-
dou řeči, proto jsme oslovili logopedku z SPC Náchod 
Mgr. Ivu Doudovou, která si připravila pro děti cvičení 
a pro maminky večer přednášku na téma “autismus“, 
abychom účastníkům rozšířili vědomosti a více je se-
známili i s dalšími diagnózami dětí SVP. 

Rodičům jsme přednášky zařadili večer, kdy děti 
spaly nebo měly zajištěné hlídání. 

Na závěr celé víkendové akce byla naplánová-
na Olympiáda zvířátek, kde se celá skupina rozdělila 
do dvou družstev a plnila sportovní úkoly. Děti byly oce-
něny medailí a rodiče perníkovou budkou na památku.

fáze realizace

První den

Na začátku jsme se seznámili písničkou z MC s do-
mečkem: „Kdo dnes přišel za námi …“ Celá skupina 
zazpívala tuto písničku společně a postupně se každá 
maminka a dítě při písničce představovaly: např. “ Kdo 
dnes přišel za námi, Lucinka, Lucinka… kdo dnes přišel 
za námi – Lucinka – a maminka se jmenuje… sestřička 
se jmenuje…“ Poté jsme se zeptali, odkud jsou, jak se 
dozvěděli o projektu a jestli děti mají nějaké speciální 
vzdělávací potřeby.

V rámci seznamování jsme zvolili společnou výtvar-
nou práci nazvanou „Hurá do lesa“. Společně jsme sbí-
rali přírodniny, vyráběli a lepili „boudy, budky“, které 
jsme si vystavili v chatě. 

Před večeří byla dětem místo večerníčku sehrána 
loutková pohádka – „Boudo, budko, kdo v tobě bydlí.“ 
Děti se zapojily do děje (spolupráce, rozvíjení fantazie, 
představivosti, řeči). Zvuky, které se v pohádce ozývaly, 
využila naše vypravěčka – „pohádková víla“ – k zapo-
jení dětí do děje a opakování příslušných zvířecích zvu-
ků. Děti se zapojily a procvičily si logopedická říkadla, 
sykavky a problematické písmenka.

Večer patřil Ing. Taťáně Blažkové, která měla inter-
aktivní přednášku „Jak komunikací ovlivňujeme chová-
ní dítěte“. Po přednášce následovala diskuse a mamin-
ky měly možnost si naplánovat videotréninky interakcí 
s paní Táňou. Tato přednáška vycházela z metodických 
materiálů pro videotrénink interakcí a z osmiletých 
zkušeností paní Blažkové, které získala jako videotre-
nérka interakcí a poradce pro komunikaci.

druHý den

Dopoledne jsme zahájili malou rozcvičkou pusinek. 
Zpívali jsme s nástroji a dechovými cvičeními. Tyto roz-
cvičky jsme do tohoto programu zařadili po konzultaci 
s logopedkou. Děti se společně sešly na předem při-
praveném koberečku a zazpívaly si a procvičily pusin-
ky. Vše se odehrávalo pod dohledem paní logopedky 
z SPC. Jako pomůcky jsme využili například krepové 
voňavé kytičky, chomáček vaty, brčka, které si děti 
po ukončení programu mohly odnést.

Příklad cvičení: decHová cvičení 
 – Cvičíme nádech nosem, bez zvedání ramen: ,,Vo-

níme ke květině…“ 

cvičíme Pomalý výdecH:
 – Nafukovací balónek se vypouští – 

„ssssssssssssssssss …“ nafukování balónku.

 – Cvičení na usměrňování výdechového proudu: fou-
káme na zmrzlé ruce, foukáme do horké polév-
ky – talíř-ručička, foukáme do papírové žabky či 
použijeme chomáček vaty, foukáme do papírku 
na stole a snažíme se jej dechem dostat do pře-
dem určeného cíle (např. vedle vázy apod.).
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V rámci dopoledního programu si Mgr. Iva Doudová 
připravila „jednoduchá cvičení pro děti předškolního 
věku.“

Následovaly tvořivé dílničky – výtvarná činnost, 
práce s papírem, textilem, přírodním materiálem, po-
znávání materiálů, senzomotorická činnost, rozvíjení 
fantazie, jemné motoriky. Děti se společně s lektorka-
mi rozdělily na dvě skupinky a vyráběly svoje žabičky 
a hady.

Příklad výrobku žabky 
Cíl: osvojení výtvarných poznatků, zkušeností a do-

vedností. Vzájemná spolupráce s matkou, která bude 
menší dětem pomáhat s vystřihováním.

Úkol: malování štětcem, lepení, přivázaní stuhy 
(uzel) – procvičování jemné motoriky

Potřeby: čtvrtky, temperové barvy, štětec, kelímek, 
dřevěná špachtle, igelitový sáček, textilní stuha, hadří-
ky na otření, lepidlo, izolepa, černý fix

Motivace: pro názornost držíme hotový výrobek 
v ruce a říkáme: „Žabička má velké bříško, až půjdeme 
na sluníčko, dáme jí tam odměnu za splnění soutěžní-
ho úkolu“. A zatleskáme si.

Postup práce

 – Obkreslit šablonu (hlava žáby) – prohlubujeme 
tak koordinaci pohybů rukou a oka. Jedna ruka 
přidržuje šablonu a druhá dominantní ruka drží 
ve správném úchopu obyčejnou tužku a usku-
tečňuje tah vedený podle obvodu šablony.

 – Vystřihnout tvar podle šablony – starší děti zvlád-
nou samostatně, mladším pomohou rodiče.

Pro děti, které neudržely dlouho pozornost, byla 
v rámci dopoledne připravena místnost, kde si mohly 
odpočinout a zahrát stolní hry, např. pexeso, Farmu, Člo-
věče nezlob se, Co tu chybí… Dopoledne probíhal video-
trénink interakcí: nahrávání interakcí rodičů s dětmi se 
speciálními vzdělávacími potřebami a individuální zpět-
novazební rozhovory. Během poledního klidu proběhly 
konzultace s lektory a předem domluvené videotrénin-
ky, také byla otevřená výtvarná dílnička Tvořínek.

Na druhý den odpoledne byla naplánována „Cesta 
do lesa za skřítky a budkou“. Rodiče a děti se rozdělili 
do čtyř skupin. Procházeli po lesní cestě, kde potkávali 
skřítky, a plnili zábavné úkoly. Děti se učily logopedic-
ké básničky, překonávaly malé překážky – rozvíjely jak 
jemnou, tak hrubou motoriku, učily se vzájemné spo-
lupráci při řešení společných úkolů. Rodiče současně 
plnili vědomostní kvíz na téma „Příroda kolem nás“.

Před večeří následovala loutková pohádka – 
„O řepě“- využili jsme plošné papírové loutky. Snažili 
jsme se podněcovat k tvořivé aktivitě, pěstovat u dětí 
vztah k divadlu, rozšiřovat slovní zásobu, rozvíjet vy-
jadřovací schopnosti, správnou výslovnost, srozumitel-
nost a podporovat samostatné vystupování.

Nejprve jsme dětem pohádku sehráli, na konci do-
staly lívance, protože veršovaná pohádka takto končí. 
Předem jsme ale děti upozornili, aby dobře dávaly po-
zor, protože další den jej budeme už hrát všichni spo-
lečně jako představení pro rodiče.

Večer jsme připravili už jen program pro rodiče, nej-
prve přednáška Mgr. Iva Doudová „Autismus a další dia-
gnózy“ a potom relaxační poslech z CD „Pohlazení srdce 
pro maminky“. Hlídání dětí bylo v tomto čase zajištěno.

třetí den

Zahájili jsme rozcvičkou mluvidel. Pro zpestření 
a větší zapojení dětí jsme do programu přivedli pohád-
kovou bytost princezničku „Pohodičku“- při příchodu 
princezny se děti ocitly v pohádce, bytost z pohádky je 
naprosto uchvátila, děti získaly od princezny za cvičení 
a zpívání “řád princezničky Pohodičky“.

Navázali jsme hrami s psychomotorickým padákem. 
Líbila se nám třeba „Chůze po moři“. Děti se rozestou-
pily kolem padáku, uchopily jej za okraj oběma ruka-
ma a udělaly dřep. Mírným pohybem předloktí vzhůru 
a dolů rozvlnily padák jako mořskou hladinu. Vybrané 
dítko přecházelo rozvlněnou hladinu, nebo přecházelo 
několik dětí s vedoucí.

Pokračovali jsme „Čápem“. Asi všichni známe říkan-
ku: Čáp ztratil čepičku, měla, měla barvičku…Při této 
hře se děti postupně učí rozlišovat barvy, rozvíjí se pro-
storová představivost. Děti s maminkami stály čelem 
ke středu padáku, držely v obou rukou jednu barvu, po-
dívaly se na protější stranu a tak zjistily, kdo drží tutéž 
barvu a s kým si mají měnit místo (u menších dětí po-
mohli rodiče). Při vyslovení nějaké barvy všichni zvedli 
vysoko padák a drželi ho ve výšce, dokud si všechny 
např. „zelené“ děti a maminky nevyměnily míst, ti, kdo 
drželi zelenou barvu, ji pustili a pod padákem prošli 
na protější místa.

Zábavná byla i hra s míčem „Černá díra“. Děti zvedáním 
padáku společně posílaly míč k protějším dětem, nebo ho 
snižováním padáku přivolávaly zpět k sobě a nakonec se 
trefovaly do díry uprostřed padáku. Při této hře se rozvíjí 
smysl pro souhru, soustředění, citlivý pohyb, sebeovládání.

Dopoledne potom děti pracovaly samy společně 
s lektory na výtvarné dílničce. Tvořínek bez maminek. 
Děti tak mohly využít možnosti nenásilného osamo-
statňování se od maminek. Rodiče si zatím mohli vy-
slechnout přednášku „Vliv komunikace na inkluzi (sou-
rozenecké vztahy a vztahy s vrstevníky), nezbytnost 
pocitu přijetí pro inkluzi“, kterou přednesla Ing. Taťána 
Blažková.

Na odpolední závěrečný program jsme připravili 
„Olympiádu zvířátek“. Skupinu jsme rozdělili do dvou 
družstev, děti dostaly zvířátkové čepičky a společně pl-
nily sportovní úkoly. V rámci celého programu se rozví-
jela zdravá soutěživost – děti nebyly porovnávány, ale 
byla podpořena jejich chuť dosáhnout cíle. V rámci in-
kluze byl tento program zaměřen tak, aby ho zvládaly 
především děti se speciálními vzdělávacími potřebami 
a nemohlo dojít k oddělení se od skupiny.

Slavnostní ukončení víkendového programu probí-
halo v přátelské atmosféře a na výrazech všech dětí 
byla vidět spokojenost. Následovalo rozdání medailí, 
upomínkových pamětních listů a samozřejmě dárku – 
zvířátka, která si děti vylosovaly z kouzelného pytle. 

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Realizace vzdělávacího programu proběhla v duchu 
vzájemné vstřícnosti. Velký vliv na to měla pečlivá pří-
prava a kvalitní personální zabezpečení celého vzdělá-
vacího programu.

V evaluačních dotaznících byl program hodnocen 
velmi pozitivně. Byla splněna očekávání rodičů a v ně-
kolika odpovědích bylo hodnocení vyjádřeno slovy: vel-
mi spokojená, nadmíru, jsem nadšená, vidím, že se 
mohu s dítětem se speciálními vzdělávacími potřeba-
mi bez problému zapojit do kolektivu. Při hodnocení 
konkrétního přínosu programu dětem a rodičům kore-
spondovala vyjádření s cíli vzdělávacího programu.

Rodiče zhodnotili, že zapojení dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami v rámci celého dětského ko-
lektivu bylo pro děti velice přínosné. Aktivity byly zvole-

ny tak, aby se děti cítily být přijaty ostatními. Vesměs 
rozhodně souhlasili, že získali konkrétní praktické rady, 
které jim pomohou rozvíjet interakci s dítětem tak, aby 
se mu dařilo lépe zapojovat se nejen v rámci souroze-
neckých vztahů, ale také v dětském kolektivu. Ti, kteří 
využili nabídky individuální konzultace se speciálním 
pedagogem, rozhodně souhlasili, že získali konkrétní 
praktické rady, které dítěti pomohou.

Z hlediska hodnocení lektorů se rodiče vyjádřili, že 
jim byl věnován dostatek času, považují je za fundova-
né odborníky, kteří umí předat praktické dovednosti. 
Přístup a schopnosti školitelů hodnotili jako vynikají-
cí. Celkově pak úroveň akce hodnotili jako vynikající. 
Převážná většina rodičů neuvedla bližší komentáře 
ke svému hodnocení. Dva napsané komentáře kore-
spondovaly s pozitivním hodnocením programu.

4. Vyjádření supervizora 
Tento příklad dobré praxe je vynikající ukázkou pro-

myšleného a připraveného programu, který je z hle-
diska inkluze v zájmovém a neformálním vzdělávání 
v nejlepším slova smyslu preventivním. Realizátoři si 
vzhledem k cílové skupině zvolili vhodné téma, není 
sice nějak inovativní, mnohé děti se jistě již s nějakým 
herním zpracováním pohádek i různých zvířátek setka-
ly, přesto nabízí mnohá pozitiva. Umožňuje zapracovat 
různé aktivity a činnosti do tematicky souvisejícího cel-
ku, současně jde o téma pro děti i rodiče blízké a ob-
vykle dobře přijímané. 

Program víkendového setkání byl hodně plný, a tak 
jak pro děti, tak i pro rodiče se z popisu realizace zdá, 
že účastníci zřejmě neměli příliš času na vydechnutí. 
Vzhledem k délce to ale nemusí nijak vadit a místnost 
připravená pro samostatné jednoduché společenské 
hry ukazuje, že si rizika přetížení byli realizátoři vědomi 
a připravili způsob, jak se mu vyhnout.

Ve výsledku mohl pak program být preventivní v ně-
kolika směrech. Snažil se jednak o snížení rizika rozvoje 
nevhodných způsobů interakce mezi dětmi a jejich ro-
diči, které by mohly případně vést k prohlubování míry 
speciálních vzdělávacích potřeb u dětí, a tím zvyšování 
obtížnosti inkluze v pozdějším věku. Dále již samotnou 
realizací inkluze v rámci realizace ukazoval rodičům 
i dětem, že společné aktivní trávení času může být zá-
bavné a příjemné, že není potřeba se bát „té druhé 
skupiny“, ať už dětí se speciálními vzdělávacími potře-
bami, nebo naopak dětí intaktních. A konečně rodičům 
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nenásilně 
zprostředkoval zkušenost, že v jejich okolí pracuje or-
ganizace, která je schopna dobře naplňovat volný čas 
jejich dětí. Zvyšuje se tak pravděpodobnost, že až bu-
dou rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
hledat pro své děti kroužky nebo třeba tábory, budou 
považovat za normální, že i jejich dítě může chodit se 
svými vrstevníky do blízkého střediska volného času, 
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Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

 – Vytvořit situace, kdy bude nutná spolupráce mezi dětmi z intakt-
ní populace ve věku 13-14 let a klienty Domova sociálních 
služeb Slatiňany. 

 – Uvědomit si a respektovat rozdíly a najít možnosti spolupráce.

 – Přenést odpovědnost za druhou osobu na dítě (během aktivit).

 – Představit sebe a své světy.

Východiska PDP

Využití možnosti blízké spolupráce s domovem sociálních služeb 
(DSS) na programu zaměřeného na inkluzi dětí. Podobný program 
byl již opakovaně realizován, zaměstnanci školy i blízkého DSS spo-
lupracují několik let.
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případně jiné organizace, která není primárně určena 
pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. A to je 
rozhodně dobrý výstup.
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1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
V rámci vzdělávacího programu jsme domluvili 

spolupráci ZŠ Slatiňany a DSS Slatiňany s cílem zpro-
středkovat setkání všednodenní reality žáků základní 
školy s životem klientů ústavu. Program byl realizován 
během tří dnů. První den se děti zúčastnily exkurze 
v DSS. Druhý den probíhal v prostorách základní školy 
pod taktovkou jedné třídy. Jejich náplní byl společný 
prožitkový program. 

Samotné aktivity začaly tedy probíhat až druhý den 
v ZŠ. S programem jsme se zaměřili převážně na vý-
tvarné a divadelní činnosti. Třetí den jsme věnovali 
sportovním a motorickým aktivitám.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
Program byl realizován postupně ve třech dnech. 

Účastníky programu byly děti ve věku kolem třinácti let 
(50 dětí) a klienti domova sociálních služeb.

První den proběhl formou exkurze dětí do DSS, aby 
poznaly prostředí a denní realitu zdejšího života. Exkurze 
trvala dvě hodiny, přičemž nejprve se zúčastnila jedna 
polovina dětí a po dvou hodinách druhá. Děti si prohléd-
ly vnitřní i vnější prostory DSS, podívaly se do bytových 
jednotek i specializovaných učeben, kde měly možnost 
setkat se přímo s uživateli DSS. Navštívily ukázkovou 
hodinu muzikoterapie, keramickou a výtvarnou dílnu, 
dílnu, kde se vyrábějí svíčky, a kuličkový bazén. Zaměst-
nankyně DSS jim představila, jak život v DSS probíhá, 
jaké jsou novinky a plány, jak probíhá přesun klientů 
do rodinných domků ve Slatiňanech a okolí. Děti navští-
vily klienty v jejich domácím prostředí a na jejich dopo-
ledních aktivitách ve tvořivých dílnách. Pro děti tu byla 
také možnost vyzkoušet si oblíbenou činnost klientů 
DSS, a to rukodělnou aktivitu s hmotou Fimo.

Před započetím programu děti po dohodě s vyučují-
cím pracovaly s hmotou na chodbě, v průběhu progra-
mu pak pracovaly společně s klienty v hudebně, která je 
největším a nejpříjemnějším prostorem ve škole.

Druhý den začal již ráno diskuzí na téma „Čím se 
různí lidé odlišují od jiných, jak se asi mohou cítit ved-
le ostatních lidí a jak to mohou vnímat zdraví jedinci?“ 
Další téma diskuze pak bylo „ Co víte o klientech DSS 
a jaké je Vaše očekávání?“ Vzhledem k pravidelným ak-
tivitám DSS na veřejnosti a účastí na akcí děti poměrně 
dobře znaly i některé klienty.

Diskuse vycházela z materiálu Jsme jiní. Po sdělení 
„Někteří lidé jsou jiní“ měly děti metodou volného psaní 
reagovat, co si pod tím představí. V komunitním kruhu se 
potom věnovaly dvěma skupinám, a to tělesně hendikepo-
vaným a osobám s mentálním postižením. Děti při diskusi 
reagovaly spontánně a komunikovaly, ačkoli pravidlem ko-
munitního kruhu je, že nemusí mluvit vždy všichni a za ka-
ždou cenu. Jako reflexe diskusí bylo použito škálování, tep-
loměry, hitační metody, dotazníky a volné psaní.

Od deseti hodin do půl jedné (tedy dvě a půl hodiny) 
pak došlo k setkání dětí se zástupci klientů. Děti měly 
připravený program, kde prezentovaly své výtvory z vý-
tvarné výchovy a klienti pak si mohli vybrat některou 
z technik kreslení, kterou si pod vedením dětí mohli 
sami vyzkoušet. Výtvarné práce je velmi bavili a bylo 
vidět veliké nadšení z této činnosti. Skupina se sklá-
dala ze dvou dětí z intaktní populace a jednoho klienta 
domova sociálních služeb. Lektoři a vychovatelé z do-
mova sociálních služeb procházeli skupinami a sdíleli 
prožitek společně s dětmi. Pokud bylo potřeba, pomá-
hali či vysvětlovali klientům nebo dětem. Po programu 
byla provedena krátká reflexe vedená lektorem ve spo-
lupráci s pracovnicí DSS. Byla zaměřena na sdílení pr-
votních dojmů a pocitů ze setkání. Druhá fáze této re-
flexe proběhla už pouze s dětmi v jiném prostoru před 
odchodem domů. Cíl byl totožný. Probíhala v komunit-
ním kruhu, vedena byla lektorem. Rozsáhlejší zpětná 
vazba proběhla následující den.

Program si děti připravovaly již průběžně předem, 
v pravidelných časových intervalech. Na návštěvní dny 
se připravovaly měsíc před konáním, pravidelně, vždy 
po dobu zhruba jedné hodiny. Ve finálních fázích pří-
prav dostaly děti prostor pro doladění příprav i v ho-
dinách výtvarné výchovy. Děti absolvovaly program 
vedený lektory, kde jim byly představeny základní mo-
delové situace, které v interakci s klienty DSS mohou 
nastat, a dostaly návrhy možných postupů, jak situace 
řešit. Lektoři se na tento program připravovali na zá-
kladě vlastních zkušeností z minulých ročníků projektu 
a na základě komunikace s pracovníky DSS.

Dále proběhla dramatizace pohádek či večerníčků, 
kde klienti hádali, o jakou inscenaci jde. Poté poznáva-
li věci pouze hmatem a ke konci pak odpovídali na zá-
ludné vědomostní otázky, kterých se k údivu našich 
dětí velice dobře zhostili.

Později děti vystoupily s taneční kreací, hrou na hu-
dební nástroje a závěrečným společným zpíváním s kli-
enty. Na oplátku pak klienti předvedli své dovednosti 
ve výtvarné části a rovněž ve zpěvu, kde nás pak dojalo 
vystoupení dívky se zrakovým postižením.

Na závěr proběhla neformální beseda dětí z intaktní 
populace a klientů, kde se mohli zeptat na vše, co je ze 
života obou skupin zajímalo. Po odchodu klientů pro-
běhla závěrečná diskuze ve skupinách (děti byly rozdě-
leny zhruba na polovinu) na téma „Co vás překvapilo, 
co vás oslovilo a jak jste vnímali celé setkání s klienty.“

Celé setkání se neslo ve velice uvolněné a přátel-
ské atmosféře, kde se děti i klienti chovali nenuce-
ně a vstřícně. Při závěrečném hodnocení pak zazněl 
od řady dětí údiv nad schopnostmi lidí, kteří celý život 
žijí s postižením a zároveň obdivná slova, co všechno 
dokážou a zvládnou a jak se potýkají s nepřízní osudu…

Třetí den měly děti z intaktní populace společně 
s lektory připraven spíše sportovně (pohybově) zamě-
řený program. Během přípravy si děti v malých skupin-
kách vymýšlely různá stanoviště, která by připravily pro 
klienty, z prvotních nápadů si vytvořily seznam několika 
stanovišť, který lektoři konzultovali s pracovníky DSS. 
Poté příprava jednotlivých stanovišť probíhala v rám-
ci pravidelných setkání. Děti si sami vyzkoušely úkol 
na svém stanovišti, aby jej následně dokázaly snadno 
vysvětlit klientům.

Realizace programu tentokrát proběhla v areá-
lu DSS. Děti na stanovištích opět plnily roli průvodců 
a partnerů při překonávání různých úkolů. 

Byla vybrána následující stanoviště: kroket, pe-
tanque, balanční podložka, střelba florbalovou hokej-
kou do branky, lovení rybiček, kuželky, házení kroužků 
na kolíky, hod tenisovým míčkem do kbelíku, slalom 
mezi kužely s pingpongovým míčkem na lžíci, kroužení 
obručí kolem pasu. Tato stanoviště byla zvolena proto, 
že bylo třeba ukázat žákům, že klienti jsou schopni vel-
mi dobře zvládnout řadu různých aktivit, ať už motoric-

ky náročnějších – balanční podložka, střelba na bran-
ku; zaměření na jemnou motoriku – rybičky, slalom; 
či orientovaných na přesnost – petanque, házení te-
nisáků, kroužků. Zároveň byly zvoleny disciplíny, které 
nejsou náročné na vysvětlení, aby děti mohly poměrně 
rychle vysvětlit či ukázat, jak danou disciplínu zvlád-
nout, a klienti měli maximum času se dané činnosti vě-
novat. Disciplíny byly zvoleny také podle prostorových 
a časových možností.

Zaměstnanci a klienti DSS dětem ukázali některé 
jejich sportovní aktivity (míčovaná, flaškovaná), které 
si společně zahráli. Na konci sportovního dne si někte-
ré děti zahrály s klienty fotbal, druhá skupina se s kli-
enty pokoušela přenést volejbalový míč na délku hřiště 
pomocí býčího kruhu.

Děti ze základní školy porovnávaly síly s klienty DSS 
v disciplínách, které si mohly natrénovat jen výjimeč-
ně, a to závody na vozíku pro tělesně postižené, chůze 
poslepu na čas k cíli.

Ke konci dne bylo na programu společné malování 
křídami v areálu před základní školou Slatiňany. Malo-
vání bylo po dohodě s pracovníky DSS, vzhledem k vý-
voji dne, „neorganizováno“. Děti, které si vzaly za úkol 
přípravu této aktivity, nanosily materiály, které chystaly 
v přípravných dnech. Pak dostali všichni účastníci po-
kyn – namalujte co největší lidi, jaké si dovedete před-
stavit. Cílem bylo malovat lidské postavy. Důvody byly 
dva. První, že celý program byl o lidech a o tom, jak si 
je představujeme (tento důvod byl hlubší a vnikl při pří-
pravě programu s dětmi). Druhý důvod spočíval v tom, 
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že mezi uživateli DSS bylo několik jedinců, kteří jsou ne-
obyčejně výtvarně nadaní a kresba postav je jejich silnou 
stránkou. Mohli děti překvapit, což se zcela podařilo.

Děti věděly, že je cílem malovat opět spolu. Přesto 
byla spolupráce zcela spontánní. Lektoři i pracovníci 
DSS malovali také a jejich role se nelišila od role dětí 
a klientů.

Závěrečné malování byla příjemná tečka za tímto 
třídenním VP.

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Program splnil naše očekávání. Děti po jeho skon-
čení spontánně komentovaly své pocity, v nichž se mí-
silo velké překvapení a zaujetí lidmi z DSS. Příklad ko-
mentářů jednoho z žáků: „Jsem překvapenej, jak jsou 
ty lidi v pohodě. Třeba když jsme jim.... (pomlka), někdy 
jim lidi na ulici nadávají nebo na ně pokřikujou, ale já 
bych tohle už udělat nedokázal, protože se s nimi znám 
a vím, že sou v pohodě.“

Jako největší otazník vnímáme zařazení programu 
vzhledem k věku účastníků. V mladším věku, kolem 12 
let, se ukazuje velmi výrazný „aha“ moment, kdy děti 
zcela proboří vysokou zeď předsudků a setkání v nich 
vyvolá hluboké emoce. U starších dětí (14 let), kde byl 
už program také realizován, nebylo překvapení tak ve-
liké, ale vyvážila ho vysoká schopnost dětí sociálně 
zvládat celou situaci a skutečně se o někoho samo-
statně postarat.

Velkou výhodou je, že klienti DSS dennodenně míje-
jí na procházce školu, kam zúčastněné děti docházejí, 
a reagují na naše děti. Mnozí, kteří se pravidelně účast-
ní každý rok projektu „Jsme jiní,“ s námi rozmlouvají 
a vzpomínají. Děti ze ZŠ s nimi na ulici běžně hovoří. 
Klienti tak mají přátele i jinde, než je prostor domova, 
mohou se cítit svobodně a cítit přátelské okolí.

Zaměstnanci DSS s námi již dlouhou dobu spolu-
pracují. Vzhledem k opakování této akce již devátým 
rokem se snaží zapojit i jiné kolegy, vymýšlet obměny 
programu. Podporuje to kreativitu. Základ je stejný, 
ale každý rok dochází ke změnám, protože i děti ze ZŠ 
samy navrhují jiný program.

Nevýhodou tohoto vzdělávacího programu je ka-
ždopádně délka jeho trvání. Během třech dní nelze 
nijak výrazněji ovlivnit inkluzi žáků. Aby měl takovýto 
program výraznější vliv a úspěch, je potřeba jej realizo-
vat alespoň dvakrát ročně. Spolupráce dětí, které cho-
dí do základní školy ve Slatiňanech, a DSS Slatiňany 
bude tedy dlouhodobějším projektem.

UČÍME SE SPOLEČNĚ ŘEČI PŘÍRODY

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

 – Začlenění dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími a výchov-
nými potřebami prostřednictvím přípravy a realizace akce pro 
veřejnost.

 – Na příkladu vybraných živočichů představit dětem svět bezob-
ratlých a porovnat jejich smyslové vnímání se smyslovým vní-
máním člověka.

 – Umožnit dětem strávit odpoledne v přírodním prostředí.

Východiska PDP

Programy, které se pro děti se speciálními vzdělávacími potřeba-
mi připravují, jsou většinou určeny pouze pro ně. Často při nich ne-
dochází k žádnému kontaktu s ostatními dětmi. Naopak při akcích 
pro širokou veřejnost nebývají respektovány potřeby dětí se speciál-
ními vzdělávacími potřebami. Zapojením dětí se speciálními vzdělá-
vacími potřebami do přípravy a realizace akce chceme dosáhnout 
plnohodnotného zapojení do skupiny – inkluze.
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4. Vyjádření supervizora
Příklad dobré praxe Návštěvní dny, realizovaný 

v Pardubickém kraji, ukazuje promyšlený, díky několi-
kaletým zkušenostem precizně sladěný program, který 
umožňuje propojení lidí ze dvou organizací, které pro-
storově sídlí nedaleko od sebe, ale jejichž klienti (ať už 
děti ze ZŠ, či uživatelé služeb DSS) se potkávají obvyk-
le pouze letmo. Díky výše popsanému programu se ale 
mají šanci blíže poznat, seznámit se.

Na programu oceňuji zejména dlouhodobou přípra-
vu s dětmi, například probírání modelových situací, roz-
mýšlení a precizní přípravu společných aktivit i s vlast-
ním vyzkoušením předem. V textu jsou tyto momenty 
popsány spíše stručněji, ale rozhodně mají stěžejní 
význam pro úspěšnou realizaci celého programu, pro 
společné zvládnutí případných zádrhelů během reali-
zace. Vhodná je i různorodá směs aktivit, která umož-
ňuje lidem s různými dovednostmi a schopnostmi najít 
si to, co je baví, co si mohou společně užít.

Celkově považuji tento příklad dobré praxe za vel-
mi povedený. Realizátoři sami uvádějí, že je poměrně 
krátký a není příliš reálné ovlivnit hlouběji míru inkluze 
mezi účastníky. Jeho délka však není pouze třídenní, 
díky přípravě je mnohem delší a následné potkávání 
účastníků v místě bydliště naznačuje, že i později mají 
účastníci možnost navázat na získané kontakty. Pozi-
tivní je také to, že program se nevyčerpal jedinou rea-
lizací, ale opakuje se, mezi klienty i zaměstnanci obou 
organizací tak mohou vznikat funkční vazby.
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1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
Učíme se společně řeči přírody je vzdělávací pro-

gram, který aktivně zapojuje děti se speciálními vzdě-
lávacími potřebami do přípravy a realizace zábavně 
vzdělávací akce pro děti. Děti se prostřednictvím této 
akce seznámí se smyslovým vnímáním bezobratlých 
živočichů a porovnají jej se smyslovým vnímáním člo-
věka.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
Celý vzdělávací program je složen ze dvou částí. 

V první části (A) vzdělávacího programu vznikne tým 
dětí, který se podílí na přípravách akce pro veřejnost. 
Druhou částí vzdělávacího programu (B) je samotná 
akce, na níž se sestavený tým podílí v roli organizátorů. 

a. i. oslovení a motivace dětí

Nejprve jsme oslovili dětí prostřednictvím škol 
a dalších zařízení pracujících se znevýhodněnými dět-
mi. Každé oslovené organizaci byly zaslány pracovní 
listy, které je zábavnou formou seznámily s tématem 
programu; děti byly vyzvány k malování obrázků.

a. ii. vytvoření PracovnícH týmů

V souvislosti s plánovanou strukturou akce pro ve-
řejnost a přihlášenými dětmi (věková struktura, …) byly 
vytvořeny dva pracovní týmy, z nichž každý se zabýval 
přípravou dvou stanovišť. Každý tým měl 15 členů. 
V jednom týmu byly děti z 2. stupně základních škol 
(30 % členů týmu byly děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami). V druhém týmu byli studenti středních škol 
a učilišť (děti se speciálními vzdělávacími potřebami 
tvořily 25 % týmu a děti se speciálními výchovnými po-
třebami tvořily 60 % týmu). 

a. iii. Práce týmu na PříPravě akce

Pro každý tým byly připraveny dvě schůzky – bese-
dy, každá v rozsahu dvou hodin, které měly jednotnou 
struktury, avšak byly zde vždy zohledněny specifické 
potřeby jednotlivých členů týmu.

Struktura první schůzky týmu:

 – Seznámení účastníků (metoda: seznamovací hry, 
ledolamky)

 – Představení programu (metoda: přednáška)

 – Získání znalostí o jednom smyslu a způsobu, 
jakým ho využívají bezobratlí živočichové v po-
rovnání s člověkem (metody: hry, pracovní list, 
rukodělná činnost)

 – Příprava stanoviště na akci pro veřejnost (meto-
dy: brainstorming, diskuze, rukodělné aktivity - 
příprava pomůcek)

Podívejme se nyní na podrobnější popis schůzky 
nazvané „Čich“, kde děti získávaly informace o tomto 
konkrétním smyslu u bezobratlých a připravovaly sta-
noviště pro veřejnost.

seznámení Účastníků

Klubíčko

Všichni sedí v kruhu. Začíná lektor, drží v ruce klu-
bíčko a představí se (jméno, v čem jsem dobrý, co mě 
baví, zajímá). Nechá si konec klubíčka v ruce a klu-
bíčko hodí někomu dalšímu (ne po kruhu, ale na pře-
skáčku). Druhý lektor v průběhu zapisuje na samolep-
ky jména účastníků. Když se představí všichni, začíná 
opět smotávání klubíčka. Ostatní se snaží vzpomenout 
na jméno a další informace. 

Představení Programu

Účastníci byli osloveni, aby pojmenovali svá oče-
kávání, co se bude v rámci programu dít. Jednotlivá 
očekávání lektor sepsal na tabuli. Poté lektor předsta-
vil program. Řadu informací měli účastníci již z fáze 
oslovení k účasti na programu, takže se jednalo spí-
še o krátké shrnutí a vysvětlení cíle našich setkávání 
v návaznosti na sepsaná očekávání.

získání znalostí o jednom smyslu a zPůsobu, jakým Ho 
využívají bezobratlí živočicHové v Porovnání s člověkem

Skládání textů

Účastníci měli poskládat rozstříhané texty (texty 
obsahovaly informace o tom, jak a za jakým účelem 
využívají čich bezobratlí živočichové a člověk, zároveň 
každý text nechával otevřené otázky). Při skládání jed-
notlivých textů se vytvořily skupinky, jejichž úkolem 
bylo vyhledat v literatuře, příp. na internetu odpovědi 
na otázky a poté představit ostatním zjištěné informa-
ce. Lektor doplňoval, případně opravoval prezentace 
jednotlivých skupin.

PříPrava stanoviště na akci Pro veřejnost

Lektor seznámil účastníky s cílem stanoviště na akci 
pro veřejnost – představit dětem, jak lýkožrout využívá 
čich při hledání správného stromu. Dále ukázal účast-
níkům éterické oleje různých dřevin a dalších rostlin. 
Po debatě účastníků byla odsouhlasena pravidla hry 
připravené pro návštěvníky stanoviště. (Každý návštěv-
ník dostane krabičku s nějakou vůní a jeho úkolem 
bude najít stejnou vůni umístěnou někde v terénu). 
Dále bylo úkolem účastníků zhotovit krabičky na vůně 
–„čichovky“. Z nabízených materiálů si účastníci vy-
brali papírové ruličky (od potravinářské fólie apod.) 
a dohodli se, že je ozdobí různými materiály, každý dle 
své fantazie. Následovala samotná výroba „čichovek“. 
(Lektor měl dopředu promyšlené různé možnosti výro-
by čichovek a dle toho také nabídl účastníkům materi-
ál na výrobu. Nediktoval jim ale přesný postup výroby, 
to už bylo na účastnících samotných. V průběhu výroby 
lektor pouze pomáhal.)

Nakonec si účastníci vytvořenou aktivitu sami vy-
zkoušeli na zahradě střediska, kde lektor rozmístil 
na stromy různé vůně, každý účastník si vylosoval jednu 
čichovku a měl za úkol najít svou vůni na zahradě, tak 
jako lýkožrout si hledá vhodný strom. Všechny překva-
pilo, že úkol je celkem obtížný, ale nakonec se všichni 
radovali, že se jim úkol podařilo správně vyřešit.

V rámci schůzky bylo u účastníků možné pozoro-
vat vzrůstající zájem o aktivity. Od počáteční nedůvěry 
a pasivity některých účastníků až po konečné zaujetí 
při zkoušení aktivity na zahradě střediska.

b. realizace akce Pro veřejnost

Děti a mládež z přípravných týmů se rozdělily do čtyř 
skupin, z nichž každá zajišťovala ve spolupráci s lekto-
rem jedno stanoviště. Při samotné akci měl lektor roli 
pouze koordinační, veškerou komunikaci s účastníky 
akce zajišťovaly děti samy.

Akce byla zorganizována u příležitosti příprav ote-
vření nové interaktivní naučné stezky v Nesměřském 
údolí u Velkého Meziříčí. 

Hlavní cílovou skupinou byly děti ve věku 6 až 15 let. 

Akce probíhala dva dny vždy po čtyřech hodinách. 
Jednotlivá stanoviště byla zaměřena na hmat, sluch, 
čich a chuť. Na každém stanovišti probíhalo více ak-

tivit. Všechna stanoviště byla doplněna nástěnkou, 
na které se mohli účastníci dozvědět na příkladu jed-
noho konkrétního živočicha základní informace o vy-
užívání daného smyslu bezobratlými. Tyto informace 
byly doplněny obrázky dětí, které jsme získali v úvodní 
části výukového programu. 

V závěru každého dne proběhla pod vedením lek-
tora zodpovědného za stanoviště krátká reflexe členů 
v rámci jednotlivých týmů, kde si děti/mládež vzájem-
ně sdělovaly své pocity – úspěchy, neúspěchy. 

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

klady vP:
Celkový koncept – dosáhnout inkluze dětí a mláde-

že se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednic-
tvím jejich zapojení do organizace akce – se osvěd-
čil a ukázal se být funkčním modelem. Děti a mládež 
se speciálními vzdělávacími a výchovnými potřebami 
na konci VP velmi kladně hodnotily fakt, že měly rov-
nocenné úkoly s ostatními členy týmu. Tato skutečnost 
významně posílila jejich sebevědomí a snad také díky 
tomu všichni úspěšně své úkoly splnili.

V průběhu realizace se také velmi osvědčilo vytvo-
ření věkově rovnocenných skupin a to i u dětí s mentál-
ním postižením, které dostaly příležitost komunikovat 
se stejně starými žáky středních škol. 

Rovněž bylo patrné, že díky spolupráci středoško-
láků s mládeží se speciálními výchovnými potřebami 
(klientky výchovného ústavu mládeže) byla překonána 
řada předsudků středoškoláků vůči této skupině.

Společná setkání týmů po ukončení programu ne-
pokračují. Někteří jednotlivci však projevili zájem dále 
se podílet jako dobrovolníci na činnosti střediska.

Někteří účastníci navázali v průběhu realizace pro-
gramu kamarádské vztahy, takže se individuálně do-
mlouvali na dalších společných setkáních (děvčata 
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z Výchovného ústavu mládeže například pozvala dívky 
z gymnázia na návštěvu jejich zařízení). Ačkoliv tyto ak-
tivity již nebyly námi koordinovány, velmi nás potěšily.

záPory vP:
Větší časový rozestup (u jedné skupiny přibližně 

jeden měsíc) mezi druhou schůzkou a samotnou akcí 
pro veřejnost se ukázal být velmi problematickým hlav-
ně pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, 
které řadu věcí zapomněly a chvíli jim trvalo, než si 
opět osvojily své úkoly. V tomto ohledu probíhala druhý 
den akce pro veřejnost bez problémů.

další doPoručení:
Při organizační přípravě akce přesně a jasně formu-

lovat každému dítěti se speciálními vzdělávacími po-
třebami jeho úkol a další důležité informace, nejlépe 
ještě písemně (např. kde, v kolik hodin má být, u koho 
se má hlásit apod.) 

Účastníkům akce jsme záměrně nezdůrazňovali, 
že se na přípravě podílely děti a mládež se speciální-
mi vzdělávacími a výchovnými potřebami. Pouze jsme 
vyjmenovali organizace, které se na přípravě akce po-
dílely. Prostřednictvím následných rozhovorů s účast-
níky akce se nám potvrdilo, že téměř nevnímali roz-
díl mezi dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami 
a ostatními. I tak byla nutna přítomnost lektora, který 
usměrňoval některé z návštěvníků tak, aby nedošlo 
k zesměšnění dětí/mládeže s mentálním postižením. 
Z celkového množství návštěvníků se jednalo pouze 
o pár případů, které by však bez zásahu lektora mohly 
významně ovlivnit motivaci a celkový pocit dětí-organi-
zátorů.

Při opakování akce lépe rozvrhnout schůzky tak, 
aby nevznikal dlouhý časový odstup mezi schůzkami 
přípravného týmu a samotnou realizací akce.

Velmi oceňujeme zapojení rodičů dětí, vychovate-
lů i učitelů, kteří nám pomohli s oslovením účastníků 
i s jejich dopravou na samotnou akci pro veřejnost, kte-
rá probíhala v terénu mimo město.

TÝDEN S HANDICAPEM – PATŘÍ K NÁM

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

Seznámení účastníků s různými druhy handicapu, se speciálními 
a kompenzačními pomůckami a potřebami lidí s handicapem.

Po realizaci VP děti získaly tyto kompetence:

 – pochopení výrazů handicap, inkluze

 – schopnost účinně pomoci

 – spolupracovat a komunikovat

 – projevit zájem a pozitivní postoj

 – využít získaných znalostí a praktických dovedností

 – respekt

 – vytvářet nové – prosociální návyky a dovednosti

 – zprostředkovat nový úhel pohledu na hodnotový rámec

Východiska PDP

Děti z majoritní skupiny nejsou dobře obeznámeny s životní reali-
tou osob s postižením.

Autoři
Mgr. Jarmila Vošahlíková, Hana Bělková

Supervizor vzdělávacího programu 
Mgr. Zuzana Sýkorová

Organizace, ve které proběhla pilotáž
Dům dětí a mládeže TREND, Roudnice n. L.

Klíčová slova
handicap, integrace, inkluze, prožitková 
pedagogika, spolupráce, pomoc

IN
DOOR

OUT
DOOR

Děti

70 h

6-15

254

4. Vyjádření supervizora 
Tento příklad dobré praxe vhodně a šťastně sklou-

bil několik dobrých nápadů a jejich realizaci. Prvním 
z nich je využití principu dobrovolnosti pro účastníky, 
což je velikou výhodou zájmového a neformálního 
vzdělávání. Dále zajímavé a svou neznámostí samo 
o sobě motivující téma – využití smyslů u bezobratlých. 
A konečně pro děti srozumitelná a obecně platná moti-
vace pro práci, vědomí, že výsledky jejich práce budou 
využity dalšími dětmi, že se zde děti vlastně dostáva-
jí do role expertů, učitelů, lektorů, což je role lákavá 
a často i zábavná.

Právě díky všem těmto podmínkám mohlo vznik-
nout prostředí, které bylo inkluzivní, kde děti a mlá-
dež opravdu spolupracovaly ve vzájemném respektu 
a toleranci. Podle popisu pak byla i realizace pečlivě 
připravena a logicky vystavěna, popis práce lektora je 
velmi inspirativní.

PDP „Učíme se společně řeči přírody“ je tak zdařilou 
ukázkou práce se staršími dětmi a mládeží, která sku-
tečně reálně vedla k prohlubování inkluze.
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1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
Jedná se o týdenní program určený pro děti ve věku 

6 až 15 let, kde se seznámí s různými druhy handica-
pu, s problémy takto postižených lidí v běžném životě, 
s pomůckami které těmto lidem usnadňují život a s or-
ganizacemi, které jim pomáhají.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
metody Použité Při realizaci Programu:

 – besedy, přednášky
 – praktické ukázky
 – prožitkové metody
 – diskuze
 – poznávací exkurze
 – rozhovory
 – hry, soutěže
 – psychosociální aktivity

Formy vzdělávání použité při realizaci programu:

 – individuální

 – skupinové

 – frontální

 – smíšené

 – prožitkové 

využité zdroje Programu:
Materiální zabezpečení:

 – propagace – plakáty na plakátovacích plochách, 
na veřejných místech v základních školách, 
v místním tisku, rozhlasu, televizi

 – administrativa – průběžné ukládání veškeré do-
kumentace, včetně výdajů

 – prostory – zajištění pronájmu prostor tělocvičny 
ZŠ na praktické dopoledne pro žáky, pronájmu 
sálu KD Říp pro filmovou projekci, pronájmu pro-
stor Centra Hláska, příprava vlastních prostor 
pro realizaci

 – ostatní – vybavení učeben, nákup pomůcek…

Technické zabezpečení:

 – fotoaparát, videokamera, dataprojektor, notebook..

Ekonomické zabezpečení:

 – finanční prostředky z projektu + vlastní zdroje

Personální zabezpečení: 
 – Mgr. Jarmila Vošahlíková – vedoucí programu, 

pedagog volného času, pedagog ZŠ se specia-
lizací na poruchy učení a chování, vedoucí DAP 
a grafomotorických kurzů, koordinátor inkluze 
pro Ústecký kraj

 – Hana Bělková – člen realizačního týmu – peda-
gog volného času, vyškolený pracovník v oblasti 
inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potře-
bami, vyškolený pracovník v oblasti BOZP

 – Jaroslava Michalcová – člen realizačního týmu, 
kurátor práce s veřejností, edukační pracov-
ník v galerii, student pedagogiky volného času, 
dlouholetá práce s dětmi a mládeží

Harmonogram:
Po 2. 4. 2012

 – Den otevřených dveří DDM, nabídka ZÚ pro děti 
s handicapem

 – Výstava kompenzačních pomůcek v DDM
 – Výjezdní exkurze do kulturního střediska Studia 

Oáza Praha – zástupci Městského parlamentu 
dětí a mládeže – prohlídka zařízení, přednáška 
o mentálním postižení,

 – Zhlédnutí filmu a přímá účast na divadelním 
kroužku, beseda s účastníky divadelního krouž-
ku

Út 3. 4. 2012
 – Výstava kompenzačních pomůcek v tělocvičně ZŠ 

Školní

 – Přednáška o druzích handicapu a se specifikací 
na zrakové postižení

 – Beseda o bezpečnosti dětí při hrách, sportech, 
volném čase

 – Praktické dopoledne pro děti ve věku 6–11 let, 
formou her a soutěží si děti vyzkouší např. chůzi 
o berlích, jízdu na kolečkovém křesle, dorozumí-
vat se bez sluchu, chůzi bez použití zraku – s na-
vigací, s hůlkou pro zrakově postižené atd.

st 4. 4. 2012
 – Přednáška o mentálním postižení

 – Filmový záznam divadelního představení Studia 
Oáza pro děti v věku 11-15 let.

 – Beseda o filmu

čt 5. 4. 2012
 – Výjezdní exkurze do organizace HELPPES Praha

 – Přednáška o handicapech a výcviku psů pro urči-
té druhy postižení

 – Beseda o ukázkách výcviku

Pá 6. 4. 2012
 – Exkurze po místních neziskových organizacích, 

Perspektiva, Farní charita 

 – Centrum Hláska – program pro děti

 – Přednáška o handicapech a beseda s účastníky 
jednotlivých neziskových zařízení

PříPrava Programu

Září 2011 až březen 2012 – v tomto období probí-
haly přípravy na realizaci programu. Byli osloveni všich-
ni ředitelé místních ZŠ, zda by měli zájem o začlenění 
do programu. Společně jsme domluvili konkrétní formu 
spolupráce a vybrali děti ze 4., 5. a 9. tříd. Navštívili 
jsme místní neziskové organizace, které pomáhají li-
dem s různým druhem handicapu, a konzultovali jejich 
formu spolupráce – zapůjčení kompenzačních pomů-
cek, návštěva dětí v jejich zařízení, odborné besedy. 
Telefonicky jsme domluvili návštěvu dětí v kulturním 
centru pro lidi s mentálním postižením Studio OÁZA 
s aktivním zapojením se do jejich divadelního kroužku 
a zapůjčení filmu Never more, kde handicapovaní lidé 
hrají, pro filmovou projekci pro mládež a návštěvu zaří-
zení HELPPES, které se zabývá výcvikem asistenčních 
psů a canisterapií. Také jsme zamluvili pronájmy pro-
stor potřebných pro realizaci programu – tělocvična ZŠ 
pro praktické dopoledne, sál KD pro filmovou projekci 
a prostory Centra Hláska.

realizace Programu:
2. 4. 2012 – Den otevřených dveří v DDM TREND 

spojený s výstavou kompenzačních pomůcek zapůjče-
ných občanským sdružením OPORA.

Výjezdní exkurze do kulturního centra Studio OÁZA 
v Praze. Jedná se o neziskovou organizaci, která nabízí 
kulturní, vzdělávací a umělecké aktivity pro lidi s men-
tálním postižením, poskytuje kvalitní náplň volného 
času a umožňuje těmto lidem rozvíjet jejich schopnos-
ti a integrovat se do společnosti. Exkurze se zúčastnili 
zástupci Městského parlamentu dětí a mládeže, který 
funguje v DDM TREND již čtyři roky. Děti si vyslechly 
přednášku o mentálním postižení, prohlédly zaříze-
ní, zhlédly film a prakticky se zapojily do divadelního 
kroužku a společně s klienty absolvovaly rozcvičku 
i nácvik představení. Některé z nich se poprvé setkaly 
s lidmi s mentálním postižením a pomocí zážitkové pe-
dagogiky poznaly, co všechno tito lidé dokážou.

3. 4. 2012 – Praktické dopoledne pro děti ve věku 
9-11 let (ze 4. a 5. tříd místních ZŠ)

Děti nejprve absolvovaly besedu na téma handicap 
a přednášku Mgr. Jany Kulštrunkové, která pracuje 
v SPC pro zrakově postižené v Praze. Formou otázek 
a odpovědí se seznámily s různými druhy handicapu, 
s kterými se můžou setkat a speciálně se zrakovým 
postižením. Formou hry a soutěží si vyzkoušely chůzi 
na berlích a chůzi pomocí chodítek, jízdu na kolečko-
vém křesle samostatně i s dopomocí.

Dorozumívání bez sluchu – použili jsme pracovní 
chrániče sluchu a také jsme děti naučili některá slo-
va a výrazy ve znakové řeči (ahoj, mám tě rád, jak se 
máš…). Pokračovali jsme chůzí bez použití zraku – 
s navigací, s hůlkou. Děti si vyzkoušely, jak se doká-
ží obléknout jen za pomoci jedné ruky, druhou měly 
v šátku. Prohlédly si výstavu pomůcek pro nevidomé 
a některé si prakticky vyzkoušely, přitom měly uvázaný 
přes oči šátek.

4. 4. 2012 – Děti a mládež si vyslechly přednáš-
ku o druzích postižení, poté se zaměřením na mentál-
ní postižení, zhlédly filmové představení Studia OÁZA 
s názvem NEVER MORE s následnou besedou o filmu.

5. 4. 2012 – V rámci výjezdní exkurze jsme navštívi-
li občanské sdružení HELPPES v Praze, jehož posláním 
je integrace osob se zdravotním postižením do společ-
nosti a kolektivu, jejich návrat do aktivního života, za-
řazení do vzdělávacího či pracovního procesu, rozšíření 
možností při sebeobsluze, získání větší soběstačnosti, 
nezávislosti, sebevědomí, svobody a bezpečí, a to vše 
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pomocí speciálně vycvičených asistenčních psů. Děti 
viděly praktické ukázky výcviku těchto asistenčních 
psů, vyslechly si přednášku o náročnosti a specializaci 
takového výcviku a samy se aktivně zapojily. Měly mno-
ho rozmanitých otázek, na které jim lektorka poskyt-
la dostačující odpovědi. Do této exkurze jsme zapoji-
li děti, které byly přihlášeny na náš příměstský tábor 
v době velikonočních prázdnin.

6. 4. 2012
 – Exkurze po místních neziskových organizacích:

Děti, které se zúčastnily příměstského tábora 
v době velikonočních prázdnin, byly rozděleny do tří 
skupin a postupně podle časového harmonogramu 
navštívily tři neziskové organizace (Perspektiva, Farní 
charita a Centrum Hláska), kde se seznámily s jejich 
zaměřením a pomocí lidem s postižením. 

Zařízení Perspektiva realizuje sociální programy za-
měřené na zdravotně a tělesné handicapované spolu-
občany žijící v Roudnici nad Labem a v okolních spádo-
vých obcích. Prostřednictvím sociálního centra krizové 
pomoci poskytuje cílové skupině těžce tělesně posti-
žených pomoc v případě, že se ocitnou ve zdánlivě 
neřešitelných situacích, vyplývajících z titulu postižení. 
Pomoc je realizována v případě nutnosti za pomoci za-
městnanců, případně odborníků. Realizace programů 
se specifickou tematikou, tj. přímá a okamžitá pomoc 
klientovi, chráněná dílna a setkávací centrum (stacio-
nář), alternativní doprava.

Děti se seznámily s konkrétní formou pomoci han-
dicapovaným lidem, při které zaměstnanci organizace 
navštěvují své klienty doma a pomáhají jim s úklidem, 
nákupy apod., svážejí je do setkávacího stacionáře, 
kde jsou jim nabízeny různé společenské aktivity. Děti 
také navštívily chráněnou dílnu zaměřenou na výrobu 
keramiky. 

Farní charita mimo jiné poskytuje výchovné, vzdě-
lávací a aktivizační činnosti pro děti, provozuje azylový 
dům pro matky s dětmi a nízkoprahový klub pro děti 
a mládež do 26 let. V současné době je v azylovém 
domě ubytováno 8 matek a 11 dětí.

Děti poznaly i jiný druh handicapu, než je tělesný, 
a to sociální. Přímo se setkaly s matkami a jejich dět-

mi, které se ocitly v těžké sociální situaci a společně se 
poznaly při hraní her.

Posláním Centra Hláska jsou sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi, děti a mládež znevýhodněné 
výchovnými či vývojovými problémy.

Děti si vyslechly přednášku o druzích postižení 
a o zapojení lidí s postižením do běžného života. Přímo 
se zapojily do činnosti centra, do výtvarného kroužku 
a kroužku deskových her společně s dětmi z centra, vy-
slechly si jejich problémy a diskutovaly s nimi.

Celkový počet dětí začleněných do programu: 254.

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Hodnocení proběhlo následně vždy po skončení 
akce pomocí rozhovoru s účastníky, tj. s dětmi a pe-
dagogy.

Pozitiva: 
Programový týden s handicapem měl u dětí i učitelů 

základních škol velký ohlas. Kladně z našeho pohle-
du můžeme hodnotit spolupráci s místními ZŠ a také 
s organizacemi, které pomáhají lidem s handicapem. 
Jako velmi dobré se ukázalo zapojit děti v programu 
do praktických činností, kdy si děti samy vyzkoušely, 
jaké to je mít nějaký handicap. Překvapením pro nás 
bylo velké množství dotazů při diskuzích, besedách 
a přednáškách i pozitivní reakce dětí na lidi s mentál-
ním postižením.

negativa: 
První problém se projevil už v přípravné fázi. Pro-

tože jsme pro náš vzdělávací program chtěli využít tý-
den, který je částečně pracovní (běžný provoz v DDM 
a ve školách) a částečně prázdninový (děti navštěvují 
v DDM příměstský tábor), vybrali jsme předvelikonoční 
týden. Při plánování jsme zjistili, že hodně neziskových 
organizací starajících se o lidi s postižením, je církev-
ních a tyto ty o velikonoční svátky (Zelený čtvrtek, Velký 
pátek) nepracují. Museli jsme proto oproti původnímu 
návrhu vzdělávacího programu pozměnit harmono-
gram návštěv těchto zařízení a některé, např. Nízko-
prahový klub Farní charity, i vynechat.

Druhým nepředvídatelným problémem bylo původ-
ně neplánované ředitelské volno (bylo o něm rozhod-
nuto pět dní před uskutečněním programu) na jedné 
z místních ZŠ, takže se děti zúčastnily jen některých 
aktivit.

Dalším negativem byly reakce některých dětí, které 
jízdu na kolečkovém křesle či chůzi o berlích braly jen 

jako formu zábavy a i přes počáteční přednášku o ži-
votě lidí s handicapem nepochopily, jaké to je žít takto 
každý den.

doPoručení:
Doporučili bychom zařadit do praktického vyzkou-

šení i takové činnosti, které jsou pro děti běžné a pro 
handicapované znamenají problém, a to přímo na ulici 
či v obchodě.

4. Vyjádření supervizora 
Příklad dobré praxe „TÝDEN S HANDICAPEM – Patří 

k nám“ je zajímavou ukázkou intenzivní práce s větším 
množstvím dětí najednou. Tento program se zaměřil 
na předávání informací spojených s inkluzí, integrací, 
speciálními vzdělávacími potřebami. Vzhledem k ve-
likosti cílové skupiny (více než 250 dětí) volí hlavně 
metody frontální a hromadné, v menší míře prožitkové. 

Považuji za vhodné takovýto program následně pro-
vazovat s dalšími navazujícími aktivitami zaměřenými 
již více individuálně a s vlastním aktivním podílem dětí. 
Tyto aktivity by měly u dětí rozvíjet schopnost koopero-
vat, pracovat a bavit se v inkluzivním prostředí (krouž-
ky, tábory, jejichž účastníky jsou i vrstevníci s SVP 
apod.).

Na programu oceňuji jednak to, že dětem ukazuje 
organizace pracující v jejich okolí, jejichž klienty jsou 
dospělí lidé i děti s SPV. Dále považuji za dobré, že 
realizátor neváhal prozradit i to, co bylo při realizaci 
programu komplikací, a usnadňuje tak práci svým pří-
padným následníkům.
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Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

Cílem programu je poskytnout dětem a mládeži s lehkým men-
tálním postižením rozvoj jejich dovedností, znalostí a kompetencí 
v zájmovém a neformálním vzdělávání pomocí inovativních zážitko-
vých aktivit. Podpořit osobnostní, sociální, pohybový rozvoj těchto 
dětí a umožnit jim organizované neformální vzdělávaní v běžném 
kolektivu.

Cílem je propojování osob se zdravotním postižením s místními 
zdravými dětmi.

Získání nových zážitků a prožitků dětí s lehkým mentálním posti-
žením. Prostřednictvím zážitků posilovat sebedůvěru a seberealiza-
ci těchto dětí.

Získání nové zkušenosti zdravých dětí při začlenění dětí s lehkým 
mentálním postižením mezi sebe.

Ověření atraktivních zážitkových programů pro vhodné využití při 
práci s dětmi zdravými a s lehkým mentálním postižením.

Východiska PDP

Středisko volného času TyMy Všetuly připravuje pravidelně zá-
bavně–vzdělávací programy pro běžné kolektivy dětí ve věku od 12 
do 15 let. Pokud se děti se SVP účastní programu a jsou součástí 
širšího zdravého kolektivu, tak s tím jistě nejsou dopředu seznámeni 
pracovníci organizace. Povinnost s předáním této informace ze stra-
ny rodičů nebo pedagogů není. 

Kolektivy dětí ve věku 12 až 15 let s lehkým mentálním postiže-
ním se v Holešově nezapojují do podobných aktivit a prozatím ani 
neprojevily zájem zúčastnit se aktivit společně s dětmi z intaktní po-
pulace.

Z výše uvedených důvodů jsme cíleně připravili atraktivní pro-
gram pro různé kolektivy dětí ve věku 12 až 15 let, kde budou i děti 
s lehkým mentálním postižením. Děti se mezi sebou nemusely pře-
dem znát z jiného prostředí.

Autoři
Mgr. Eva Rudolfová, 
Mgr. Jarmila Vaclachová

Supervizor vzdělávacího programu 
Mgr. Zuzana Sýkorová

Organizace, ve které proběhla pilotáž
Dům dětí a mládeže TREND, Roudnice n. L.

Klíčová slova
začlenění dětí se speciálními vzděláva-
cími potřebami, interaktivní vzdělávání, 
zážitkové aktivity, děti s lehkým mentál-
ním postižením

IN
DOOR

Děti

12 h

12-15

50
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1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
Program Inkluze nabídl dětem z intaktní populace 

i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami společ-
né zážitky v interaktivních dílnách dle vlastního výběru. 
Na závěr si každá skupina připravila vystoupení, kde 
představila, co se po dobu programu naučila.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
V rámci nového interaktivního programu jsme na-

bídli dětem zážitkové aktivity. Nabídka byla určena 
dětem zdravým i dětem s lehkým mentálním postiže-
ním ve věku 12 až 15 let. Zajímavé aktivity nabízené 
heterogenním skupinám měly napomoci k začlenění 
dětí se SVP do běžného kolektivu. Cílem bylo propojení 
dětí s lehkým mentálním postižením s místními dětmi 
z intaktní populace.

Forma vzdělávání – šest prožitkových zábavných 
akcí po dvou hodinách.

Metodou vzdělávání byla skupinová práce. V každé 
skupině bylo vždy alespoň jedno dítě se speciálními 
potřebami. Každá skupina dětí měla možnost výběru 
z těchto dílen: žonglování, break dance/street dance, 
jumping trampolíny, bubnování. Jednotlivé dílny vedli 
mladí instruktoři, kteří jsou pro děti spíše kamarádi, 
a tím je usnadněna vzájemná komunikace.

Během prvního setkání si děti vyzkoušely aktivity 
v každé dílně. Nejprve si prošly všechny dílny ve svém 
třídním kolektivu. Lektoři měli přichystány ukázky ná-
plně své dílny. Děti tak získaly osobní zkušenost, byly 
v kontaktu s jednotlivými lektory a následně na zákla-
dě dojmů a vlastních pocitů si vybraly, kterou dílnu bu-
dou navštěvovat na dalších setkáních. Tuto skutečnost 
jsme zjistili pomocí jednoduchých dotazníků.

Na druhém setkání děti byly rozděleny dle vlastního 
zájmu do heterogenních skupin. Skupina bubnování, 
žonglování, trampolín, street dance. Nadále se již vy-
víjely vztahy v rámci skupiny, děti byly v jednotlivých 
dílnách seznámeny s lektorem již na prvním setkání. 
U dětí se SVP jsem zpočátku pozorovala větší ostych, 
nedokázaly odbourat bariéry a uvolnit se již na druhém 
setkání. Zprvu se držely stranou, nebyly tolik průbojné. 
Zřejmě potřebovaly překonat obavy z prvních nezdarů 
a bylo třeba posílit sebedůvěra a říci: „Neboj se, zkus 
to!“ V dílně žonglování se držela stranou jedna dívka, 
měla zřejmě obavy i z oslovení lektora a vypůjčení po-
můcek. Děti z intaktní skupiny naopak nevěděly, co dří-
ve vyzkoušet.

Při bubnování seděly děti v kruhu, tak na sebe 
všechny viděly. Pro seznámení v novém kolektivu se 
jednalo o vhodnou organizační formu. Děti se tak na-
vzájem od začátku mohly „okoukat“. Nejprve se všich-
ni představili jmény a také na sebe prozradili, zda byli 
tento den ve škole za něco potrestáni, zda dostali špat-
nou známku. Dostali tak možnost svěřit se i s tím, co 

se jim nepovedlo, získat tak pocit, že jsou v bezpeč-
ném prostředí, kde k sobě mohou být upřímní. I lektor 
se svěřil, že se jim porouchalo auto, ukázal dětem, že 
také má své problémy. Lektoři udávali rytmus a všichni 
bubnovali. Zde byla uvolněná atmosféra, žádné dítě se 
nestydělo. Nikdo se nebál pořádně udeřit do bubnu. 
Potom na znamení lektora děti měnily intenzitu, střída-
ly se – bubnují kluci, holky, ti v modrém triku atd. 

V dílně jumping trampolíny děti neskákaly po ce-
lou dobu. Setkání bylo rozděleno na jednotlivé bloky. 
Nejprve byl zařazen strečink, potom samotné cviče-
ní na trampolínách. Cvičit s hudebním doprovodem 
zvládly i děti se SVP. Se základy byly děti seznámeny 
na prvním setkání, tedy že jumping neznamená ská-
kat do výšky, právě naopak je využíváno odporu tram-
políny k posilování. Na závěr bylo zařazeno zklidnění 
a různé hry. Např. „myčka“. Děti klečí ve dvou řadách 
proti sobě. Vždy jeden ze skupiny je autem a projíždí 
myčkou. Nahlásí, co si přeje umýt (střechu, přední sklo 
atd.). Zde se také projevila stydlivost této věkové kate-
gorie, děti se nedokázaly uvolnit a nechat se poškrábat 
po zádech. Pokud již některé dítě chtělo dobrovolně 
projet myčkou, raději nechtělo nic umýt. Nebylo rozdílu 
mezi dětmi zdravými a dětmi se SVP. Je otázkou, zda 
to bylo způsobeno tím, že se děti ve skupině viděly jen 
jednou týdně pouhé dvě hodiny, a navíc při samotném 
cvičení mělo každé dítě vlastní trampolínu. Což je indi-
viduální cvičení a ve skupině se zatím poznaly méně. 

V dílně street dance se již projevil zájem dětí, i když 
byla tato skupina nejméně početná. Dětem se SVP 
se lektorka zdála zpočátku přísná a zlá. Při nacvičo-
vání choreografie vyžadovala disciplínu a soustředění. 
Máme zkušenost i s našimi tanečními kroužky, které 
slaví úspěchy, že i zde pedagog musí často zvýšit hlas, 
vyžaduje přesné dodržování rytmu a soustředění se 
na kroky a hudbu. Také pedagogům z praktické ško-
ly se lektorka zdála přísná. Děti poznaly jiný přístup, 
dvouhodinová dílna měla jiný spád, vyžadovala plné 
soustředění. Z tohoto důvodu v této dílně byla menší 
polovina dětí se SVP, byla to převážně děvčata.

Třetí setkání bylo tréninkové hlavně v dílně žong-
lování a street dance. Energická lektorka street dan-

ce učila děti základní kroky street dance v zrcadlové 
učebně. Myslím, že i na tuto skutečnost si děti musely 
zvyknout, celé dvě hodiny se dívat na sebe. Pubertální 
děti sledují hlavně svou vizáž, musely se tedy naučit 
sledovat pohyby a vnímat hudbu. I děti se SVP se už 
lépe soustředily, bylo znát zlepšení. Bylo znatelné, že 
děti cítí rytmus a choreografie se jim dostávala pod 
kůži. V dílně žonglování děti žonglovaly s předměty, 
které jim vyhovovaly nejvíce. Lektoři dětem nabídli míč-
ky, beanbag, hůlky, kuželky, kroužky a jiné pomůcky 
k žonglování. Každý měl vybrané předměty, se kterými 
se předvedl na čtvrtém setkání. Skupina se již poznala, 
komunikovaly mezi sebou děti zdravé i se SVP a navzá-
jem si pomáhaly a předávaly rady. Děti cvičily svou mo-
toriku a pozornost, prostorovou představivost. Musely 
sledovat najednou více předmětů, mít povědomí, jak 
a kde se zrovna pohybují. Na prvním setkání měli lekto-
ři přichystanou i hudbu, taková kulisa zpříjemní chvíle 
a lépe se dětem relaxuje. Byl však problém v tom, že 
dílny žonglování a jumping byly společně v tělocvičně 
a obě chtěly hudbu. Žonglování mělo hudbu jen jako 
kulisu na rozdíl od trampolín, kde podle hudby účastní-
ci přímo skáčou. Nakonec zvukovou kulisu žonglérům 
dělala hudba pro trampolíny.

Na trampolínách děti trénovaly také svou sestavu. 
Nejprve se děti protáhly a zahřály, potom skákaly svou 
sestavu. Nakonec lektorka zařadila zklidňující cviky 
vyžadující koncentraci a soustředění. Všichni si sedli 
do kruhu a domlouvali se na závěrečné vystoupení. Při 

této reflexi se do rozhovoru zapojily všechny děti.

Čtvrté setkání vyvrcholilo vystoupením jednotlivých 
dílen. Každá dílna si ještě samostatně vyzkoušela svá 
vystoupení. Potom se všichni sešli v tělocvičně. Street 
dance předvedlo svou choreografii, všichni byli sjed-
noceni a soustředěni na dokonalý výsledek. Bubeníci 
předvedli strhující show, bez rozdílů se plně soustředili 
na lektora, ten dával předem domluvená znamení, kdo 
a kdy má bubnovat. Pedagogové z běžné školy i z prak-
tické přiznali, že se děti ve škole nedokáží tolik sou-
středit jako při bubnování. Děti vnímají a cítí rytmus, 
zvuk bubnů je pohltí. Žonglováním předvedla celá sku-
pina, jak je manuálně zručná. Všechny děti se naučily 
základní triky. Vystoupení zvládly s úspěchem, poznaly, 
že nemusí být bezchybné a dokonalé. Žonglér profesi-
onál také může upustit míček při představení. Jumping 
trampolíny vystoupily se svou sestavou, natrénovaní 
z předešlých setkání všichni s fyzickými silami vystači-
li. Hudba vytváří atmosféru a děti ji velmi dobře vníma-
ly. Možná vnitřní nervozita z vystoupení před ostatními 
nebyla znatelná na žádném z dětí. Děti měly důvěru 
v lektorku, která se na ně usmívala, a při předchozích 
setkáních se navzájem poznaly. Všechny skupiny zažily 
pocit štěstí a úspěchu, když se předvedly před svými 
učiteli a spolužáky, co se dokázaly za poměrně krát-
kou dobu naučit. Na slavnostní akci byl každému dítěti 
předán pamětní list a také všechny děti byly pozvány 
na další akce a každý dostal přihlášku do kroužku. 
Na základě dotazníků, kde děti psaly, že se jim jednot-
livé dílny líbily, ale do kroužků nechtěly chodit, jsme 
uspořádali ještě dvě podobné akce (setkání). Původně 
byla plánovaná čtyři setkání, z toho čtvrté, závěrečné, 
s vystoupením všech dílen.

Páté setkání bylo s delším časovým odstupem. 
Možná také to byl důvod menší účasti zejména dětí 
s lehkým mentálním postižením. V dílně bubnování 
si všichni našli opět svůj buben a zažili znovu příjem-
ný pocit, na který se těšili. Lektoři žonglování ukázali 
dětem další triky. Děti se SVP již byly ve známém pro-
středí a původní bariéry byly odbourány. Vyzkoušely si 
jiná nářadí, než se kterými vystupovaly na posledním 
setkání.

Na trampolínách si děti zopakovaly sestavu, po-
tom je lektorka sezvala do diskusního kroužku. V díl-
ně street dance měly děti nyní možnost improvizovat 
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pohybem na hudbu. Opět se projevily obavy, zejména 
u dětí, které si tolik nevěří. Byly to jak děti se SVP, tak 
i děti z intaktní populace. Lektorka tedy začala vhodně 
povzbuzovat děti, využila malých pohybů, jejichž opa-
kování děti nevnímaly jako ohrožující. Je možné, že se 
negativně projevila i snaha realizátorů zaznamenat 
průběh realizace, fotografování zřejmě děti vyrušovalo 
při soustředění. 

Šesté setkání se konalo o víkendu, ve volném čase 
dětí. Dětí přišlo o něco méně, než jsme původně plá-
novali. Realizovali jsme všechny připravené aktivity. 
Na trampolínách si děti užily pohybu, bez rozdílů se 
v těle uvolňuje endorfin, a to bylo na dětech znát. Když 
jim dala lektorka tentokrát „do těla“, děti měly dobrý 
pocit z toho, že přišly. V dílně bubnování si děti užily 
aktivity s dalšími nástroji, s různými chrastítky, které 
lektoři nabídli. Ve všech dílnách bylo znát jisté uvol-
nění. Na street dance přišly děti se zájmem o pohyb. 
Během druhého až čtvrtého setkání bylo možné roze-
znat děti se speciálními vzdělávacími potřebami s cit-
livějším vnímáním rytmu. Ty si přišly ještě zatančit. 
Dětem se líbila i hudba, na kterou tančily. Od lektorky 
si vyžádaly zdroje, název skupiny. Žonglování bylo také 
v posledním dotazníku ve větší míře oblíbené. Děti se 
speciálními vzdělávacími potřebami neměly obavy ko-
munikovat, při činnosti zažily spoustu legrace.

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Co se povedlo – děti se SVP získaly více sebedůvěry, 
ujistily se, že dokáží to, co všichni ostatní. Na každém 
setkání i na závěrečném vystoupení vládla příjemná 
atmosféra sounáležitosti a spolupráce. Zdravé děti se 
zbavily možných předsudků o dětech se SVP a vytvořily 
se nové vztahy. Jakmile jsou děti vtaženy do aktivity se 
zájmem, vlivy okolí jdou stranou. Děti zdravé i děti se 
SVP jsou plně soustředěny na činnost.

Co se nepovedlo – účast dětí byla o trochu nižší, 
než jsme očekávali. Již v dotaznících se většině dětí 
program líbil, považovaly jej za zábavu, ale do kroužku 
se jich přihlásilo poměrně málo. Zřejmě si i středisko 
volného času do určité míry spojují se školou a povin-
nostmi. Plánujeme tedy i nadále spolupracovat s prak-
tickou školou přes výukové programy s nabídkou vy-
zkoušených dílen v rámci odpoledního vyučování školy.

Na závěr prvního až čtvrtého setkání děti vždy do-
staly jednoduchý dotazník. Z prvních dotazníků se vět-
šina těšila na příště, jenom čtyři děti nevěděly. Nejví-
ce se dětem líbily trampolíny a bubnování. V druhém 
dotazníku jsme se zaměřili na to, jak se ve skupině 
cítí a co lektoři. Většina označila lektory jako „super“, 
pouze šest dětí je označilo za dobré. I s výběrem akti-
vit byly děti spokojené a uváděly, že měly ve skupině 
kamarády.

SOUŽITÍ DĚTÍ S RŮZNÝMI HANDICAPY

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

 – Inkluze dětí s různými handicapy do kolektivu

 – Sdružení kolektivu „zdravých“ dětí s dětmi s různými handicapy 
a potřebami

 – Získání zkušenosti se soužitím s handicapovanými dětmi

komPetence k učení

V rámci našeho programu jsou děti vedeny k získávání a vstřebá-
vání informací, které využívají nejen ve skautském, ale i v běžném 
životě. Děti se během připravených aktivit učí, jak své vědomosti 
využít dále a jak je předávat mezi další osoby ve svém okolí.

komPetence k řešení Problému

Děti se učí, jak rozpoznat určitý problém a jak se postavit k jeho 
řešení na základě vlastního úsudku. Učí se, jak problém vyřešit ne-
jen individuálně, ale též ve skupině.

komPetence komunikativní

Děti jsou vedeny k tomu, aby rozvíjely své komunikační dovednos-
ti. Vyjadřují své myšlenky, domlouvají se na určitém postupu v rámci 
skupiny, musí se ve skupině umět mezi sebou domluvit. Jsou také 
vedeny k tomu, aby si uměly vyhledat potřebné informace a praco-
vat s nimi. Učí se komunikaci a porozumění dětem, které mají díky 
svému handicapu potíže s vyjadřováním. 

komPetence sociální a Personální

Děti jsou vedeny k vzájemné podpoře mezi sebou, tedy mezi 
„zdravými“ a handicapovanými. Učí se vzájemně spolupracovat 
ve skupině. Získávají zkušenost se spolužitím s handicapovanými 
dětmi. Podpora zapojení handicapovaných dětí do kolektivu. 

komPetence občanské

Děti jsou vedeny ke vzájemné úctě mezi sebou, ale i k ostatním 
osobám ve svém okolí. Jsou vedeny k úctě a ochraně přírody a ži-
votního prostředí a k chápání kulturních a sociálních rozdílů mezi 
lidmi. Učí se tolerantnosti a přizpůsobení dětem, které jsou nějakým 
způsobem handicapované. 

výcHodiska PdP
Východiskem PDP je hlavně filozofie samotného skautingu, kte-

rá vychází z rovnoprávnosti všech svých členů. Nikdo by neměl být 
žádným způsobem vyčleňován, a to ani kvůli svému zdravotnímu či 
sociálnímu handicapu. Každý člen skautského hnutí by měl umět 
přijímat lidi ve svém okolí takové, jací jsou.

Autorka
Bc. Iveta Matulová Plimlová

Supervizor vzdělávacího programu 
Mgr. Zuzana Sýkorová

Organizace, ve které proběhla pilotáž
Junák – středisko Hraničář Jirkov

Klíčová slova
inkluze, znevýhodnění, handicap, out-
door, aktivity v přírodě

IN
DOOR

OUT
DOOR

Děti

96 h

6-15

20

4. Vyjádření supervizora
Příklad dobré praxe „Inkluze – zábavné odpoledne“ 

je zajímavou ukázkou časově omezeného programu, 
který se snaží navodit dlouhodobější změnu. Reálně je 
jakousi ukázkou inkluze na dvě strany. Jednak sezna-
muje při společné činnosti děti intaktní a děti se speci-
álními vzdělávacími potřebami. A současně dětem se 
speciálními vzdělávacími potřebami, v tomto případě 
s lehkou mentální retardací, ukazuje činnosti a aktivi-
ty, které nabízí organizace v blízkosti jejich bydliště, 
zprostředkovává přímý kontakt s prostředím, vedoucí-
mi i samotnou aktivitou.

Při realizaci programu bylo zajímavé, jakou cílovou 
skupinu realizátor volil, obecně se lidé často obávají 
spolupráce s dětmi s mentálním postižením. Nicméně 
právě zde vidíme, že pokud je program vhodně vybrán 
a přiměřeně personálně zajištěn, není nutné předem 
se obávat, realizace může proběhnout podobně klidně 
jako v tomto příkladu. 

Jako důležitý moment zde ještě vidím možnost vý-
běru, kterou děti měly. To umožnilo, aby se necítily být 
jen tím, kdo pasivně přijímá připravený program, ale 
aby lépe vnímaly svoji důležitost a aktivní roli, kterou 
mohly naplňovat, jak při samotných dílnách, tak i při 
následné přípravě jednotlivých vystoupení.

Oceňuji také čas, který realizátoři věnovali získává-
ní informací o tom, jak děti a mládež jimi realizovaný 
program vnímali, aby se dozvěděli, co se jim na něm lí-
bilo, nebo nelíbilo. Ulehčili tím další práci svým případ-
ným následovníkům. Věřím ale, že v podstatné míře 
přispěli i ke zdaru vlastní realizace.
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1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
V rámci první víkendové akce děti získaly zkušenost 

se soužitím s dětmi, které jsou určitým způsobem han-
dicapované. Naučily se vzájemné spolupráci a pomoci. 
Společně prožily víkend ve skautské klubovně a v jejím 
okolí, získaly a zopakovaly si informace, které využijí 
v běžném i ve skautském světě, a zahrály si zajíma-
vé hry. V rámci druhého víkendu pak společně prožily 
víkend v přírodě, tedy v prostředí, které samo vybízí 
k vzájemné spolupráci, a tak umožňuje plné zapojení 
dětí s handicapem. Společně si vyzkoušely zajímavé 
aktivity a hry.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
Celá akce byla rozdělena do dvou víkendových se-

tkání. První víkend proběhl 13.–15. 4. 2012 ve skaut-
ské klubovně střediska Hraničář Jirkov a v přilehlém 
okolí, druhý pak 27.–29. 4. 2012 ve Vysoké Peci. Ak-
tivity byly rozděleny do jednotlivých dnů obou víkendů. 
Děti získaly spousty zážitků, zopakovaly a vyzkoušely 
si aktivity, které jsou důležité pro skautský život, ale 
hlavně společně získaly zkušenost se soužitím s dětmi, 
které jsou určitým způsobem handicapované.

Cílovou skupinu tvořily děti od 6 do 15 let. Jedná 
se o členy skautského střediska, přičemž dva chlapci 
jsou postižení mukopolysacharidózou (pohybové ome-
zení) a dvě dívky mají poruchu učení a soustředěnosti. 
Chlapci s mukopolysacharidózou se ponejvíce pohybu-
jí na vozíku, v místnosti však i pomocí berlí. Oproti prv-
ní víkendové akce se té druhé zúčastnily i nejmladší 
děti našeho střediska. Došlo tak ke kooperaci nejen 
s handicapovanými dětmi, ale i s těmi nejmenšími, což 
jsou v našem případě předškoláci a prvňáčci.

PoPis jednotlivýcH aktivit – 1. víkendové 
setkání: Pátek 13. 4. 2012
Sraz v klubovně byl v 17:00. Děti se se svými věcmi 

rozdělily do kluboven. Následovaly hry, které byly za-
měřeny zejména na vzájemné poznávání, a to proto, 
že se naše středisko málokdy sejde na jednom místě 
pohromadě, a tak se děti mezi sebou příliš dobře ne-
znají. Část her se odehrávala v okolí klubovny, část her 
pak přímo v klubovně.

koště

Děti utvoří kruh. Jeden za druhým řekne své jméno 
a krátce se představí. Poté si doprostřed kruhu stoup-
ne jedno dítě a drží koště. Vysloví něčí jméno a zároveň 
pustí koště. Ten, jehož jméno bylo vysloveno, musí koš-
tě chytit. Poté pokračuje další. 

 – Pomůcky: koště
 – Cíl: seznámení dětí mezi sebou, procvičení po-

střehu
 – Zapojení handicapovaných: děti s poruchou uče-

ní a soustředěnosti bez speciálních úprav, po-
stižení s mukopolysacharidózou mají pomocní-
ka z řad dětí – pomáhá mu při jeho jménu vyjet 
do kruhu a chytit koště.

žížalky

Vedoucí nastříhají malé kousky vlny (takové, aby se 
daly svazovat k sobě). Pohází je na určené cestě (nejlé-
pe místo bez trávníku). Děti vytvoří týmy. Jejich úkolem 
je posbírat kousky bavlnek a svázat z nich co nejdel-
ší provaz. Pozor – musí sebrat vždy jen jeden kousek 
vlny. Také je důležité, aby si děti předem určily, kdo 
bude pro kousky vlny běhat a kdo je bude svazovat.

 – Pomůcky: vlna, nůžky

 – Cíl: rozdělení rolí v týmu, spolupráce v týmu, zapo-
jení handicapovaných dětí

 – Zapojení handicapovaných: děti s poruchou uče-
ní a soustředěnosti bez speciálních úprav, posti-
žení s mukopolysacharidózou za pomoci někte-
rého dítěte ze skupiny navazují provázky.

vlastnosti

Děti sedí v kruhu. Z kruhu je odebrána jedna židle. 
Doprostřed jde jedno dítě a říká: „Vymění si místo ten, 
kdo má na sobě modré tričko.“ V tu chvíli se zvednou 
ti, kteří mají modré tričko, a musí si vyměnit místa. Ten, 
na nějž židle nezbyde, říká dále. Mohou se využívat 
vlastnosti, koníčky, oblečení, barvy atd.

 – Cíl: poznání dětí mezi sebou

na PostřeH

Děti utvoří dva týmy. Mezi týmy se natáhne deka. 
K dece si sedne vždy jeden hráč z každého týmu. Deka 
se pustí a oba hráči musí co nejrychleji vykřiknout spo-
luhráčovo jméno. Vyhrává ten, kdo je rychlejší.

 – Cíl: poznání dětí mezi sebou, trénink postřehu 
a pozornosti

sobota 14. 4. 2012
Tento den byl z větší části zaměřen na společné ak-

tivity, během kterých se děti dozvěděly a zopakovaly 
informace, které mají znát nejen ze skautských akcí, 
ale i ze školy, rozvíjely kreativní část své osobnosti, ale 
hlavně společně spolupracovaly v kolektivu. Aktivity 
nebyly pro nikoho nijak problematické a těžké, takže 
se bez problému mohly zapojit i děti méně zručné či ty, 
které mají nějaký handicap.

Pantomima ticHou Poštou

Hráči se rozdělí do několika mužstev (klidně může 
být jen jedno) a stoupnou si do zástupu. Poslednímu 
z nich vedoucí pošeptá věc, kterou má předvést (ne úpl-
ně složitou, např. nějaké exotické zvíře vždy zabere).

Tento hráč poté poklepe na rameno osobě před 
ním, která se k němu otočí, a právě tomuto člověku 
věc pantomimou předvádí. Hádač nemluví, pouze po-
kud si myslí, že uhádl, zvedne ruku nebo jinak naznačí, 
že uhádl. Tímto přebírá štafetu a stejnou věc předvádí 
další osobě v řadě stejným systémem. Takto se pokra-
čuje až na konec (začátek zástupu). Poslední hádač 
pak nahlas poví, co to je (má pouze jeden pokus). 

Vyhrává mužstvo, které jako první a přesně uhádne. 
Jelikož pouze málokteré mužstvo uhádne onu věc, jde 
spíše o zábavu než o závody, takže každý tým může 
dostat na představení jinou věc. 

 – Cíl: společný veselý prožitek, dramatické vyjádření

PumPrlíček

Děti si stoupnou do kruhu. Hází si mezi sebou míč. 
Vždy, když jeden hodí míč, musí zároveň říci i slovo 
(např. jakékoliv podstatné jméno). Pokud řekne „pum-
prlíček“, tak ten, na koho je míč házen, ho nesmí chy-
tit. Pokud chytí, vypadává ze hry. 

 – Pomůcky: míč

 – Cíl: společný veselý prožitek, procvičení slovní zá-
soby a pozornosti, u chlapců s mukopolysacha-
ridózou též procvičení motoriky

rukodělky

Po klubovně byla rozmístěna tři stanoviště s ru-
kodělnými činnostmi. Všechny děti se prostřídaly 
na všech stanovištích a vyzkoušely si tak všechny tři 
činnosti.

1. Malování žehličkou – na stůl dáme starý ubrus, 
na něj noviny, pak křídový papír (např. zadní 
strana kalendáře). Žehličku mírně nahřejeme. 
Na rozpálenou stranu žehličky nanášíme vos-
kovky, které se začnou roztékat. Plochou žehlič-
ky přejedeme přes papír a různě s ní hýbeme, 
tak vznikají různé ornamenty.

2. Vytváření šperků z gumových trubiček – navlé-
kání gumových trubiček jako korálků a vytváření 
různých korálů či náramků

3. Malování na dřevěná zvířátka – děti vodovkami 
malují na zvířátka ze dřeva podle své fantazie.

 – Pomůcky: stará žehlička, křídové papíry, voskov-
ky + staré noviny a hadřík na utírání žehličky; 
vlasec, gumové trubičky; dřevěná zvířátka, vo-
dovky či tempery, staré noviny

 – Cíl: rozvíjení kreativity, procvičování jemné moto-
riky, ukázka toho, že i s handicapem lze tvořit.

toulky za Historií jirkova

Vedoucí oddílu vlčat vzal děti na procházku po Jir-
kově. Cestou se skupina zastavovala u památek a po-
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zoruhodností našeho města, o jejichž historii a zajíma-
vostech jim vedoucí vyprávěl.

 – Cíl: procvičení znalostí, starost o handicapované-
ho (přeprava na vozíku po městě)

Historie skautingu

Děti se sešly společně v klubovně a vedoucí jim 
vyprávěl o historii českého a zahraničního skautingu. 
Společně si pak zopakovali informace, které v průběhu 
vyprávění děti slyšely.

 – Cíl: procvičení vědomostí o skautingu, procvičení 
pozornosti

zdravověda

Naše pozvání přijala skautka z chomutovského stře-
diska, která pracuje jako porodní asistentka a předná-
ší zdravovědu na skautských kurzech. S dětmi si zopa-
kovala základní hygienické návyky, ošetření drobných 
poranění, poskytnutí první pomoci při nehodě, obsah 
lékárničky. Také dětem vysvětlila, s jakými úskalími se 
mohou potýkat lidé, kteří jsou tělesně postižení. Děti si 
pak mohly vyzkoušet, jak např. ošetřit drobné zranění 
či masáž srdce.

 – Pomůcky: lékárnička

 – Cíl: procvičení vědomostí z oblasti zdravovědy, se-
známení s handicapem

Partička

Večerní program probíhal ve stylu televizního po-
řadu Partička. Děti (a nejen ty) se zúčastnily několika 
soutěží.

1. Reklamace – prodavač vs. reklamující. Jedna 
osoba jde reklamovat zboží, ale neví jaké. Pro-
davač mu drobnými narážkami a svými odpo-
věďmi napovídá, co vlastně reklamuje.

2. Poslední písmeno – rozhovor dvou osob. Každá 
věta musí začínat na písmeno abecedy, které je 
právě na řadě. Pokud se jeden splete, střídá ho 
další.

3. Party – jedna osoba pořádá party. Na tu mu při-
jdou tři pro něj neznámé bytosti – osoby, věci 
atd. Jeho úkolem je poznat, koho vlastně na své 
party hostí.

4. Tanec – vždy jsou vybrány tři osoby. Poslechnou 
si asi minutovou ukázku z písničky a poté si jdou 
připravit svůj tanec či jiné ztvárnění toho, co sly-
šely. Pak předvedou své vystoupení. 

5. Tlumočník – jedna osoba mluví cizím jazykem 
a vypráví o zadaném tématu. V našem případě 
o tom, jak táboří afričtí skauti. Druhá osoba dělá 
tlumočníka, ale neví, o čem první osoba mluví 

6. Teleshopping – do krabice se uloží několik věcí, 
které jsou poté zakryté. Prodavači v teleshoppin-
gu nabízí zboží, které vytahují z krabice. Přičemž 

ale nevědí, co vlastně budou vytahovat. Veškeré 
zboží musí zakomponovat do jednoho tématu. 
Např.: Co potřebuji, když se ztratím v lese? Před-
měty v krabici – plyšový medvěd, míč, papírová 
vlaštovka atd.

7. Hádání filmových písní – všechny děti jsou rozdě-
leny do čtyř skupin. Každá skupina si zvolí ná-
zev. Poté mezi sebou soutěží, kdo dřív uhodne, 
z jakého filmu je píseň, která právě hraje.

 – Pomůcky: notebook s písničkami, papírová krabi-
ce + různé předměty

 – Cíl: rozvoj kreativity a dramatického nadání, spo-
lupráce ve skupině, propojení dětí různých vě-
kových kategorií a schopností, začlenění dětí 
s handicapem

neděle 15. 4. 2012
Hlavní aktivitou tohoto dne byla dopravní výchova, 

kterou vedl zástupce dopravního inspektorátu Policie 
ČR. Po jejím skončení si děti musely zabalit své věci 
a uklidit společné klubovny.

Dopravní výchova

Zástupce dopravního inspektorátu Policie ČR pan 
Kopecký s dětmi probíral bezpečnost silničního provo-
zu, jak se mají chovat chodci, řidiči a cyklisté, základní 
dopravní značky, co vše musí dodržovat cyklista (jízda, 
vybavení,…). Také nechal prostor pro dotazy svých po-
sluchačů. Poté pozval děti ven, aby si mohly prohléd-
nout nové auto, které Policie ČR využívá. Děti si ho 
mohly celé prolézt a vyzkoušet majáky atd. 

 – Cíl: procvičení vědomostí z oblasti dopravní výchovy

PoPis jednotlivýcH aktivit – 2. víkendové 
setkání: Pátek 27. 4. 2012
Větší část tohoto dne zabral přesun od klubovny 

do místa ubytování, tedy do Vysoké Pece. Po příchodu 
si děti musely postavit stany a připravit si věci ke spán-
ku. Poté šly připravit dřevo na večerní oheň a na vaření. 
K večeři si opekly buřty. U ohně se také zpívalo a hrálo 
na kytaru. Děti měly připraveno několik slovních her.

doktor

Jeden člověk – doktor jde za dveře (v našem přípa-
dě mimo prostor ohniště tak, aby nic neslyšel). Ostatní 
sedí v kruhu a je jim vysvětlena otázka. Po příchodu 
do místnosti musí doktor uhodnout, co mají pacienti 
za nemoc. Doktor pokládá otázky a pacienti odpovída-
jí. Ale vždy na předchozí otázku. Např. doktor se zeptá 
jednoho pacienta – „kolik měříš“? Ale ten dotyčný od-
poví na předchozí otázku. Doktor musí uhodnout sys-
tém odpovědí.

 – Cíl: procvičení pozornosti, logického využívání 
a slovní zásoby

samolePky

Hráči sedí v kruhu. Všem hráčům se na čelo nalepí 
papír, kde bude napsáno zvíře. První hráč zjišťuje, co je 
to za zvíře. Ptá se do té doby, kdy mu hráči odpovídají 
kladně – ANO. Pokud mu odpoví NE, tak se ptá hráč 
vedle.

 – Pomůcky: lepící papírky

 – Cíl: procvičení pozornosti, logického využívání 
a slovní zásoby

oPuštěný ostrov

Hráči sedí v kruhu. Jeden hráč říká, co si vezme 
na opuštěný ostrov. Musí říct věc začínající na písme-
no jako jeho jméno. Ostatní samozřejmě tento princip 
neví, takže když řeknou věc začínající na jiné písmeno, 
tak jim řekne, že to si vzít nemohou. Hráči musí přijít 
na princip hry.

 – Cíl: procvičení pozornosti, logického využívání 
a slovní zásoby

sobota 28. 4. 2012
Tento den byl více o samostatném jednání a spolupráci 

dětí mezi sebou. Hned zpočátku byly děti rozděleny do čtyř 
skupin, přičemž v každé skupině bylo jedno ze starších 
dětí zvoleno jako vůdce (= dozor nad mladšími dětmi). 
V těchto skupinách pak působily až do druhého dne.

vaření oběda

Úkolem pro celé dopoledne bylo vaření oběda 
na ohni. Každé skupině bylo přiděleno místo na vaření 
a suroviny potřebné pro přípravu oběda. Děti si musely 
udělat ohniště, zapálit oheň a na něm uvařit svůj oběd, 
a to pro celou skupinu. V rámci skupiny se museli zapo-
jit všichni její členové. Doprovodným programem bylo 
vymýšlení scének k večernímu ohni. 

 – Pomůcky: kotlík, lžíce, nůž, vyžádané potraviny 
 – Cíl: kooperace mezi členy skupiny, zapojení dětí 

s handicapem a nejmenších dětí

Překážková dráHa

Tato aktivita byla zaměřena na procvičení jemné 
a hrubé motoriky, spolupráci ve skupině a na pohyb. 
Bylo vytvořeno devět stanovišť, na kterých se vystřídaly 
všechny skupiny. Veškeré činnosti byly připraveny tak, 
aby je zvládli i chlapci s mukopolysacharidózou.

1. Zatloukání hřebíků – děti zatloukaly hřebíky 
do dřevěného špalku.

2. Kuželky – shazování kuželek míčkem

3. Kroužky – házení kroužků na cíl z určené vzdá-
lenosti

4. Puzzle – skládání puzzle na čas (formát A4)

5. Ariadnina nit – mezi stromy se natáhne slabý 
provázek či nit tak, aby vytvořil cestu; dítěti se 
zavážou oči a musí projít celou trasu; zážitek – 
jak se cítí nevidomí lidé.

6. Plazení – do země se zarazí několik kolíků (vždy 
ve dvojici), na ně se naváže lano tak, aby se pod 
ním dalo prolézat; děti soutěží v plazení pod lanem.

7. Závody na vozíku – je určena dráha, tu dítě pro-
jíždí na invalidním vozíku; zážitek – jak se cítí 
lidé na invalidním vozíku.

8. Chůze o berlích – na vyznačené trase si dítě vy-
zkouší, jak se chodí s pomocí invalidních berlí.

9. Házení granátem – házení granátem do dálky, 
měření vzdálenosti pomocí pásma.

 – Pomůcky: invalidní vozík a berle, kuželky + míček, 
gumové kroužky, lana, provázek, pásmo, gumo-
vé granáty, puzzle, hřebíky a dřevěný špalek

 – Cíl: procvičování jemné a hrubé motoriky, zapoje-
ní dětí s handicapem a nejmenších dětí, spolu-
práce ve skupině

Poznávání Přírody

Vedoucí provedli děti po celém areálu, kde má maji-
tel vysázeno několik desítek dřevin a rostlin + dva ryb-
níčky. Společně si ukazovali a pojmenovávali dřeviny 
a rostliny a povídali si o živočiších, kteří zde žijí. Děti 
si také některé vybrané dřeviny a rostliny vyhledávaly 
v atlase. 

 – Cíl: procvičení znalostí o přírodě, spolupráce 
ve skupině

večerní scénky

Děti si v rámci svých skupin měly připravit a nacvičit 
scénku na téma Tajemno, kterou předvedly u večerní-
ho ohně. Ve scénce hráli všichni členové dané skupiny. 
Scénka měla být lehce strašidelná. 

 – Cíl: procvičení kreativity a dramatického nadání, 
zapojení dětí s handicapem a nejmenších dětí, 
spolupráce ve skupině

neděle 29. 4. 2012
Po snídani si děti musely zabalit své věci, složit sta-

ny a uklidit své okolí. Poté následovala dopolední ak-
tivita. Po obědě jsme se pak všichni pěšky přesouvali 
zpět ke klubovně. Chlapci s mukopolysacharidózou byli 
převezeni autem.



48

Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

výtvarné doPoledne

V rámci této aktivity 
děti ještě naposledy spo-
lupracovaly ve skupinách, 
do kterých byly rozděleny 
předešlého dne. Každá 
skupina obdržela papíry, 
pastelky a vodovky. Úko-
lem bylo jakýmkoliv způso-
bem výtvarně ztvárnit, jak 
se jim líbily uplynulé akce, 
zážitky z nich či pocity. Ka-
ždá skupina se přesunula 
na vybrané místo v areálu 
a pracovala samostatně. 

 – Pomůcky: papíry (formát A3), pastelky, vodovky, 
štětce a kalíšky na vodu

 – Cíl: rozvoj kreativity, spolupráce ve skupině

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

V rámci prvního víkendu získaly děti nevšední zážit-
ky v podobě připravených aktivit. Díky tomu, že se celé 
středisko sešlo v jednom prostoru, mohly se ty děti, 
které se mezi sebou moc neznaly, lépe seznámit a na-
vázat tak nová přátelství. Handicapované děti díky za-
pojení do všech činností programu lépe zapadly do ko-
lektivu a ukázaly, že jejich např. snížená pohyblivost 
či zručnost není důvodem k tomu, aby byly odsunuty 
někam do pozadí.

Dobře se osvědčilo, když si hry připravily děti samy. Více 
je pak program bavil a dokázaly zabavit všechny ostatní. 
Hrály hlavně ty hry, které je nejvíce baví. Zároveň musely 
přemýšlet o tom, aby jimi připravené hry mohly hrát i han-
dicapovaní chlapci, kteří mají sníženou pohyblivost.

Při procházce do města se děti automaticky střídaly 
při péči o chlapce na vozíku. Nikdo je nemusel pobí-
zet. To byl dobrý impulz pro druhou část víkendového 
poznávání, kdy vzhledem k terénu vyžadovali chlapci 
větší péči ze strany svého okolí.

Celý víkend se velmi povedl. Děti byly s programem 
spokojeny a informace, které získaly během předná-
šek, v budoucnu využijí na různých skautských závo-
dech, ale i obecně během svého působení ve skautin-
gu i v běžném životě.

Co se týče druhého víkendu, tak i ten vedoucí i děti 
zhodnotili ihned po zakončení velmi kladně. Nevysky-
tl se žádný problém v souvislosti se zapojením han-
dicapovaných dětí do kolektivu. Děti zcela pomáhaly 
chlapcům s mukopolysacharidózou s pohybem po are-
álu, tedy převážely je na jejich vozíkách, pomáha-
ly jim s oblékáním, s hygienou. Chlapci sami neměli 
žádný problém si o případnou pomoc říci. Nevyskytl 

se žádný problém se za-
pojením handicapovaných 
dětí do připravených ak-
tivit. Všechny aktivity byly 
přizpůsobeny tak, aby je 
zvládly všechny děti. 

Celý program byl ze 
strany vedoucích připra-
ven tak, aby nenásilně roz-
víjel vzájemnou spolupráci 
a pomoc mezi dětmi, a to 
namícháním dětí různého 
věku a též zapojením dětí 
s handicapem do „normál-
ních“ skupin. 

Děti dostaly díky připraveným aktivitám možnost rozví-
jet své schopnosti a dovednosti pro běžný, ale i skautský 
život. Utužily se vztahy v rámci celého kolektivu. Děti mezi 
sebou musely vzájemně spolupracovat a pomáhat si. 

Děti s handicapem byly více začleněny do kolektivu, 
a to i díky tomu, že se sešla většina dětí ze střediska, 
tedy děti, které se tak často nevídají, a tak se mohly 
vzájemně lépe poznat a utužit své kamarádské vztahy. 

Po skončení této víkendové akce vyplnili vedoucí 
a děti hodnotící dotazníky. Tyto dotazníky zhodnotily 
oba víkendy dohromady.

4. Vyjádření supervizora 
Celý příklad dobré praxe „Víkendové poznávání“ je 

velmi dobrou ukázkou toho, jak reálně inkluzi připra-
vovat a prohlubovat ji, jak k ní cíleně a prakticky vést 
děti i organizátory. Program byl dobře připraven, zře-
telně se projevovala již dlouhodobá zkušenost z práce 
s touto skupinou dětí, ukazovala to i využitá možnost 
přípravy některých her samotnými dětmi. 

Je to celé zdánlivě velmi jednoduché a prosté, ale 
přesto zdání v tomto případě klame. Realizátor výborně 
zvládl mnohé oblasti realizace, kromě precizní přípravy 
se na úspěchu podílel dostatek dlouhodobě společně 
pracujících lidí, výběr vhodného místa, času i cílové 
skupiny. Navíc se celým programem táhne pevný zá-
klad, organizátor vše dobře připravil, ale přitom part-
nersky ponechal přiměřený prostor i dětem, s jasnou 
důvěrou, že úkoly jsou schopny zvládnout a zvládnout 
je dobře. Partnerský přístup mezi lidmi je pravou pod-
statou inkluze, základní důvěra, že všichni se dokáží 
podílet na společné práci, prospívat nejen sobě, ale 
i ostatním, být užiteční. Tento příklad dobré praxe je 
postaven na důvěře podložené zkušeností a znalostí, 
a je tak v pravém slova smyslu inkluzivní.

5. Přílohy
Metodika – Soužití dětí s různými handicapy

INKLUZE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 
POTŘEBAMI – DOUČUJEME SE V „POHODĚ“

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

Pravidelné a systematické doučování, samostatná příprava 
na školní vyučování, doučování hravou formou.

komPetence k učení

 – Děti se podílely na plánování, řízení a organizování vlastního 
učení, poznávaly jeho smysl a cíl, učily se systematicky a pra-
videlně připravovat na vyučování.

 – Snažili jsme se podporovat u dětí čtení s porozuměním

 – Zohledňovali jsme individuální schopnosti jednotlivých dětí.

 – Podporovali jsme sebedůvěru dětí v jejich schopnostech.

 – Vedli jsme je k sebehodnocení a pochopení, proč se danému 
učivu učí.

 – Pomáhali jsme vytvářet návyky k pozdějšímu samostatnému 
učení.

 – Individuálně jsme děti vedli k získávání poznatků i z jiných zdrojů.

komPetence komunikativní

 – Podporovali jsme děti ve formulování svých myšlenek a názorů, 
vyjadřování vlastních pocitů při jednotlivých prožitcích.

 – Děti si vytvářely pozitivní představu o sobě samém, účastnily se 
různých diskusí.

 – Umožnili jsme dětem, aby hovořily o poznaných souvislostech 
a zkušenostech z jejich života.

 – Učili jsme děti využívat získané komunikativní dovednosti k vy-
tváření potřebných vztahů, k plnohodnotnému soužití, ke kva-
litní spolupráci ve skupině, k naslouchání druhým.

 – Dávali jsme dětem prostor k vyjádření vlastního názoru.

komPetence sociální 
 – Všichni jsme se podíleli se na utváření příjemné atmosféry 

v kroužku doučování.

 – Děti se učily přijímat a zodpovědně plnit svěřené úkoly.

 – Učili jsme děti vzájemné toleranci. 

 – Učili jsme děti v případě potřeby požádat o pomoc, popřípadě, 
aby samy byly ochotny pomoct. 

komPetence k řešení Problému

 – Vedli jsme děti k tomu, aby byly schopné rozpoznat a vyřešit 
problém, promyslet a naplánovat způsob řešení.

 – Podporovali jsme jejich schopnosti v účasti v různých soutěžích 

Autorka
Bc. Andrea Ungrová

Supervizor vzdělávacího programu 
Mgr. Zuzana Sýkorová

Organizace, ve které proběhla pilotáž
NZDM „Pohoda“, V Aleji 435, Karviná-Ráj

Klíčová slova
inkluze, speciální vzdělávací potřeby, 
samostatná příprava na školní vyučová-
ní, doučování
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a na různých akcích, kde je potřeba uvažovat 
a hledat nové způsoby řešení úloh.

 – Podporovali jsme je v tom, aby se nedaly odradit 
případným nezdarem a došly ve své činnosti 
k řešení.

komPetence k naPlnění volnéHo času

 – Podporovali jsme děti v rozvoji jejich zájmů, zálib 
a nadání.

 – Učili jsme děti účelně využívat, organizovat a řídit 
svůj volný čas.

Východiska PDP

Naší snahou bylo přípravou na vyučování a doučo-
váním zvýšit šance na minimalizaci problémů při inklu-
zi dětí do intaktní společnosti.

1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
Programem Doučování v „Pohodě“ jsme po 10 

měsíců pomáhali dětem se sociokulturním znevýhod-
něním a dětem ze sociálně slabých rodin, které mají 
specifické vzdělávací potřeby, opakovat hravou formou 
učební látku, která jim dělá problémy. Zaměřili jsme 
se hlavně na problémy v českém jazyce, čtení, psaní 
a matematice. Při doučování jsme využívali autosti-
mulační přístroje, které pomáhaly dětem soustředit se 
lépe na doučování. Velký důraz jsme kladli na rozvoj 
slovní zásoby, která v dnešní době u všech dětí je ne-
dostatečná. 

Vzhledem k tomu, že převážná většina dětí měla 
specifické poruchy školních dovedností, byla nutná po-
moc je alespoň trochu reedukovat. Naučili jsme děti 
systematicky a pravidelně se připravovat na vyučování. 

Tímto vzdělávacím programem jsme hlavně chtěli 
těmto dětem zvýšit šanci vyrovnat se svým vrstevní-
kům a zařadit se lépe do intaktní společnosti, která 
stále těmto dětem nevytvořila vhodné podmínky k bez-
problémové inkluzi.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
Realizace programu trvala přibližně 10 měsíců, 

začátek programu byl nasměrován na poslední týden 
měsíce srpna, kdy jsme si do kroužku vybrali děti, kte-
ré o doučování měly zájem a ve škole měly problémy 
s učením. Proběhla prezentace programu dětem, kte-
ré byly nadšené, protože v rámci programu jsme moh-
li zakoupit pomůcky a jiné studijní, pro děti atraktiv-
ní materiály (knihy, pracovní listy, hry, PC, vzdělávací 
programy,…). Zaujalo je povídání o psychowalkmanu 
a biofeedbacku, které budeme v rámci doučování po-
užívat, a tak už se viděly se sluchátky na uších, blika-
jícími brýlemi nebo přístrojem na hlavu, se kterým se 
ovládá PC.

Postupně jsme si pozvali všechny rodiče, zákon-
né zástupce a program jsme jim představili, Nabídli 
jsme jim spolupráci a v případě zájmu pomoc při učení 
a opakování dětí v domácím prostředí.

V září jsme postupně vybírali potřebné pomůcky 
a techniku, kterou jsme s dětmi využívali při doučování 
a přípravě na školu. Doučování probíhalo v pevně sta-
novené termíny 3× týdně, cca 30–35 minut na jedno-
ho účastníka – důraz jsme kladli na individuální práci.

Cílem programu bylo doučování 12 dětí (6–11 leté) 
hravou formou, které chodí do naší klubovny. Děti po-
cházejí převážně z romských rodin nebo ze sociálně 
slabých rodin, kde sice občas mají rodiče zájem o škol-
ní výsledky dětí, ale nedokážou se s nimi učit či učivo 
s nimi opakovat. 

Děti se na kroužku připravovaly na vyučování a hra-
vou formou se doučovaly v hlavních předmětech. Zapo-
jili jsme i moderní techniku (psychowalkman, biofeed-
back, PC…), která je určena na posílení soustředění 
a paměti při učení. Postupně se s ní děti seznamovaly 
a v kratších intervalech si zvykaly na zvláštní zvuky 
a světélkující brýle.

Děti měly velký zájem chodit na doučování (motiva-
cí jim bylo nejen zlepšení známek ve škole), ale také 
mohu říci, že byly rády za individuální přístup, který si 
myslím, že je jedním z důležitých faktorů při vzdělávání 
dětí. 

Společně se uskutečňovala i skupinová práce, vyu-
žívaná hlavně při čtení, rozvoji slovní zásoby a při ko-
munikačních hrách. 

Rozvoj slovní zásoby – děti mají často velmi omeze-
nou slovní zásobu, neumějí popsat jednoduché obráz-
ky, to co vidí, hledají slova, špatně vyslovují. Jsou pone-
chány o samotě nebo tráví čas u televize a u počítače. 
Mluvní vzor sice nechybí, ale dítě nemusí odpovídat, 
nezkouší mluvit. Teprve potom, když má ve škole samo 
souvisle odpovídat, není schopno dát dohromady smy-
sluplnou větu.

Při doučování jsme pomocí her, cvičení, obráz-
ků dětem alespoň trochu pomohli obohatit slovník, 
svůj rozvoj slovní zásoby pak mohly využít při různých 
soutěžích konaných v rámci programu a porovnat se 
s ostatními dětmi.

Hry na rozvoj slovní zásoby, které jsme s dětmi hráli:

 – Slovní fotbal – děti byly schopné rozpoznat pís-
mena, kterými začínají slova. 

 – Rozhlížím se a vidím něco, co začíná na písmen-
ko... co to může být?

 – Hádej, kdo jsem? – Děti pomocí dotazů hádaly, 
v koho se jejich kamarád proměnil.

 – Jméno, zvíře věc – hráč řekne písmenko a všichni 
pak na toto písmenko musí vymyslet slova.

Velmi dobré jsou také knížky určené pro děti před-
školního a mladšího školního věku, které mají za cíl 
zábavnou formou rozvíjet slovní zásobu a jazykový cit 
s pomocí zajímavých úkolů, básniček, doplňovaček, 
příběhů a hádanek podpořených barevnými ilustrace-
mi. Děti se učily hrát si s jazykem a co nejpřesněji vy-
jadřovat myšlenky.

Rozvoj čtenářských dovedností – jednou z příčin 
neúspěšnosti dětí ve čtenářských dovednostech, děti 
nemají zájem o „nudné“ knihy. Vzhledem k tomu, že 
většina dětí z kroužku má problémy se čtením, zaměřili 
jsme se v programu na rozvoj čtenářské gramotnosti. 

Motivovali jsme proto děti ke čtení vhodným výbě-
rem knih, k hlasitému čtení, střídavému čtení, a to vždy 
tak, abychom podnítili zájem o čtení. V rámci programu 
jsme zakoupili knihy vhodné pro začáteční i pokročilej-
ší čtení. Knihy mají velká dobře čitelná písmena, jed-
noduchý a srozumitelný text, jsou doplněna spoustou 
pěkných obrázků. Některé mají místo slov obrázky a ta 
čtení děti více baví. V naší klubovně jsme také založili 
malou knihovnu, kde si děti mohou knihy půjčovat.

Komunikační hry – pomáhají formulovat a vyjadřo-
vat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřovat 
se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i úst-
ním projevu. Uplatňují se zde i kompetence sociální 
a personální – účinně spolupracovat ve skupině, podí-
let se společně s ostatními na vytváření pravidel práce 
v týmu, přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 
ovlivňuje kvalitu společné práce.

tvorba vět

 – Věk: bez omezení

 – Cíle: nácvik společně něco zformulovat. Každý má 
možnost výpověď pozměnit, musí však vycházet 
ze slov předchozích.

Skupina sedí v kruhu. První řekne slovo, člen 
po jeho levici přidá další atd., až vznikne věta.

Kritéria pozorování: 

 – Účastní se všichni formulování? 

 – Vyhýbá se někdo úkolu tím, že přidává „větu“? 

Vyhodnocení: 

Při hře se projevuje vzájemná agrese a rivalita. Au-
toři neuvádějí velikost skupiny, asi nejde jít přes cca 
16 členů.

fotoloto

 – Věk: bez omezení

 – Trvání: asi 30 minut

 – Velikost skupiny: menší skupiny o 4–6, pro kaž-
dou skupinu jeden pozorovatel

 – Materiál: pro každého hráče jedna fotografie roz-
stříhaná asi na 20 dílků

Všechny fotografie se uprostřed stolu smíchají a kaž-
dý musí složit jeden obrázek. Přitom se smí postupovat 
jen tak, že se berou dílce z prostředku stolu. Jakmile 
hráč zjistí, že má dílce, které se k jeho obrázku nehodí, 
musí je vrátit doprostřed stolu. Během skládání není do-
voleno komunikovat, ani zasahovat do práce druhých. 
Práci každé skupiny pozoruje jeden pozorovatel.

Kritéria pozorování: 

 – Kdo si ponechá dílce déle, než je potřebuje? 

 – Kdo pozoruje práci ostatních? 

Z popisu: není jasné, zda jsou všechny fotografie 
stejné; nejsou-li stejné, může se stát, že několik hráčů 
začne skládat stejný obraz (tato verze je možná, ale 
určitě trvá déle).

interakční Hra

 – Věk: bez omezení

 – Velikost skupiny: hrají spolu vždy dvě skupiny 
a 8–16 členů

Dvě stejně velké skupiny stojí proti sobě ve vzdá-
lenosti několika metrů. Vedoucí jim zadá následující 
pokyny:

 – Komunikujte spolu verbálně jako celá skupina!

 – Komunikujte spolu vždy s jedním členem druhé 
skupiny!

 – Navažte neverbální kontakt s jedním členem dru-
hé skupiny – očima – gesty!

 – Kritéria pozorování: 

 – Kdo spolu (s kým) navazuje kontakt? 

 – Kdo si partnera nenašel? 

 – Kdo má potíže jen při určitém typu komunikace? 

Na realizaci kroužku se podíleli dva speciální pe-
dagogové, praktikantka z PPP (pedagogicko-psycho-
logické poradny) a dvě dobrovolnice. V rámci větší 
efektivity vzdělávání jsme kontaktovali a navázali spo-
lupráci i s učiteli jednotlivých dětí. Domlouvali jsme 
se, co zrovna jednotlivé děti potřebují procvičit a kde 
potřebují pomoci s učivem. Spolupracovali jsme i pří-
mo s pedagogicko-psychologickou poradnou, s jejími 
pracovníky jsme konzultovali reedukaci lehčích forem 
specifických poruch učení (např. dysgrafie, dyslexie, 
dysortografie atd.) pomocí různých pomůcek, napří-
klad autostimulační přístroje, čtecí tabulky, speciální 
texty, vhodné psací pomůcky.

Nástup dítěte do školy představuje zásadní zlom. 
Ocitá se pod nárůstem nových požadavků. Každé dítě 
chce být úspěšné, ale především chce dosáhnout klad-
ného hodnocení a uznání od svých rodičů a učitelů. 
Specifické poruchy učení jsou jednou z příčin neúspě-
chu. Tyto děti jsou velmi často označovány jako líné, 
jsou jim vyčítány špatné výkony ve škole. Na negativní 
hodnocení ve škole pak reagují dvěma způsoby. Buď 
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se uzavírají do vlastního světa a postupně se v nich 
vytváří pocit méněcennosti, nebo se brání nápadným 
chováním. 

Proto jsme k dětem při doučování přistupovali indi-
viduálně, přizpůsobili se jejich tempu, možnostem opa-
kovat si probranou látku, řešit problémy, hledat jejich 
řešení. Zábavnou formou jsme se snažili minimalizovat 
problémy, které spojují specifické poruchy školních do-
vedností. 

V měsíci červnu byl program doučování ukončen, 
dokončovaly se administrativní práce (monitoring pro-
gramu, zhodnocení programu, psal se příklad dobré 
praxe a metodika). Dětem bylo rozdáno osvědčení 
o účasti na programu – Doučujeme se v „Pohodě“, 
vzhledem k tomu, že naše klubovna má teď velmi 
dobře, díky programu, vybavenou učebnu na doučová-
ní, nechtěli jsme, aby doučování skončilo, a tak byla 
na doučování přijata jedna nová pracovnice a ozvali 
se dva dobrovolníci. Velmi nás to těší, že budeme po-
kračovat a budeme moct děti dále doučovat, aby se 
jim zlepšily šance při školním vzdělávání, a tím se lépe 
mohly zapojit a integrovat do většinové společnosti. 

V rámci programu jsme uskutečnili s dětmi z krouž-
ku i několik akcí. Na všechny akce a soutěže byly zvány 
děti, které nechodí do klubovny – z intaktní společnos-
ti. Děti si jednotlivé soutěže a akce užily, spolupracova-
ly a pobavily se, i přes různé rozdíly, které mezi sebou 
měly. V rámci inkluze jsme se snažili tyto rozdíly při 
soutěžích minimalizovat.

Na kroužku doučování jsme také využívali moderní 
techniku – psychowalkman a EEG biofeedback, oba 
napomáhají stimulovat mozek a při pravidelném vyu-
žívání dochází ke zlepšení paměti, soustředění, a tím 
k vytvoření lepších podmínek k učení. Předností psy-
chowalkmanu je, že dokáže změnit frekvenci mozku po-
žadovaným způsobem, a tím umožnit naladění mozku 
do stavu, ve kterém mnohem lépe přijímá a zpracovává 
informace, posiluje se oblast paměti a koncentrace. 

Biofeedback je to přístroj pro všestranné zlepšová-
ní duševní kondice a schopností mozku. Aplikace se 
nainstalujete do PC, nasadí se přístroj na hlavu a má 
za úkol snímat mozkovou aktivitu. Program obsahuje 
hry a aplikace pro zvýšení bystrosti, inteligence, kon-
centrace, paměti a jiné. Je to vhodná forma zdravého 
hraní na PC.

Abychom podpořili reálnou inkluzi dětí do intaktní 
společnosti, uspořádali jsme několik akcí a soutěží, 
na které jsme, kromě dětí docházejících do Pohody 
na náš kroužek, zvali i děti další, z intaktní populace.

V září jsme uspořádali Soutěž v Aktivitách. Soutěž 
realizovaná v Útočišti o. p. s., pro jejich a naše děti 
z kroužku a z klubovny, a to kde se dalo využít pro-
cvičování a rozšiřování slovní zásoby, popis obrázků, 
situací. Nálada byla velmi napjatá a všichni čekali, jak 
to dopadne, kdo vyhraje. Nakonec děti z kroužku nevy-

hrály, byly trochu smutné, ale vyhlásily ostatním dětem 
odvetu.

V měsíci říjnu jsme připravili „Soutěž v Člobrdu. Děti 
utvořily promíchaná družstva – děti z kroužku doučo-
vání, děti z klubovny, kamarádi, předškoláci, školáci – 
a postupně se probojovávaly do finále. U předškoláků 
jsme nechali pouze hrací kostky s barvami, kde stejně 
museli odpočítávat políčka a potřebovali pomoci, ale 
mohli si zahrát, i když zatím neznají čísla. Ostatní děti 
hrály s klasickými hracími kostkami. Do úplného finále 
se probojovaly děti ze skupiny barevné i číselné hra-
cí kostky, a tak se nakonec hrálo pouze s barevnými 
kostkami, aby měly všechny stejné šance, protože se 
do finále probojovaly děti předškolní a z prvních tříd, 
které ještě neumějí počítat, a děti z ročníků vyšších. 
Daly si tak rovnocenný souboj. Hra měla úspěch a vel-
mi se fandilo.

Na listopad jsme nachystali soutěž „Chytrá hlavič-
ka. Děti musely zapojit svoje hlavy, aby došly k cíli hry, 
akce se zúčastnily spolu s dětmi z kroužku i děti, které 
do klubovny nechodí, aby všechny mohly porovnat, jak 
se dokážou soustředit, jak si navzájem pomoci v týmu, 
jak rychle a bez chyb pracovat. Součástí bylo zvládání 
her na PC – zdravé hraní s biofeedbackem (soustředění, 
koncentrace). Na akci jsme pozvali i rodiče, aby se také 
zúčastnili, bohužel i přes prezentaci akce přišla pouze 
jedna maminka, ta nám alespoň při soutěži pomáhala.

V prosinci jsme připravili akci „Dopis Ježíškovi. Děti 
dostaly možnost napsat na papír deset dárků, které by 
si pod stromečkem přály, měly si dávat pozor na přesné 
psaní bez chyb, jinak by to Ježíšek nepřečetl. Děti jsme 
trochu potrápily, protože vymyslet deset dárků je hračka, 
ale napsat je na papír, přesně si říkat písmenka nebo 
slabikovat už bylo horší, a tak děti měly možnost zúročit 
svou snahu a schopnosti získané na pravidelném do-
učování. Dopisy potom podepsaly, zalepily je a hodily je 
do schránky. Dopisy jsme pak tajně předali rodičům.

Na březen byla zvolena soutěž „RISKUJ!“ Tato 
soutěž měla největší úspěch ze všech. Otázky měly 
pět okruhů – zajímavosti, lidské tělo, hudba, příroda, 
film a pohádky. Děti měly možnost vybrat si z otázek 
od 100, 200,…500 bodů. Soutěžilo se s plným nasa-
zení a děti měly radost z každé správně zodpovězené 
otázky. Soutěž měla plno obměn, protože úspěch hry 
byl veliký, bylo nutné přizpůsobit hru pro velké i malé 
děti. Vymysleli jsme i různé další alternativy otázek 
(na vzdělávání, legrační otázky). „Riskuj!“ tak nabízí 
možnost vymýšlet další otázky na různá témata, která 
děti zajímají nebo je hravou formou vzdělávají. Děti při 
soutěži upevňují svoje získané znalosti. 

V měsíci dubnu jsme společně vyzkoušeli hru „Jmé-
no, věc, zvíře“. Děti vymýšlely a psaly slova na dané 
písmenko. Předtiskli jsme tabulky, do kterých děti 
vpisovaly jednotlivá jména, věci, zvířata, pro lepší pře-
hled. Hra je to celkem jednoduchá, ale našim dětem 
dělala určité potíže, někteří vymysleli dobře slovo, ale 

nedařilo se jim ho správně a bez chyb napsat, někte-
rým dělalo problém začáteční písmeno, byla nutná zra-
ková i sluchová podpora.

Na závěr jsme připravili výstavku prací s tématem 
„Moje maminka“. Děti měly za úkol nakreslit mamin-
ku a měly také možnost vymyslet básničky. Psaly, jaká 
maminka je, hledaly básničky a písničky na dané téma 
apod. Výstavku svými výtvory podpořily i další děti ze 
zařízení – DOZP, stacionář „Mája“, Raná péče, příprav-
ný stupeň ZŠ.

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Realizací našeho programu jsme pomáhali dětem, 
které mají nějaké problémy s učením a pocházejí 
z romských rodin nebo sociálně slabých rodin a jsou 
součástí vyloučených lokalit, aby se dovedly samy při-
pravit na vyučování, aby věděly, že jim můžeme pomo-
ci, pokud učební látku nepochopí. Chtěli jsme, aby děti 
měly pocit, že dokážou být rovny dětem z intaktní spo-
lečnosti, že patří mezi ně, že jsou stejné. 

U dětí jsme formou hry rozvíjeli kompenzaci jejich 
nedostatků a problémů. Po pravidelných autostimulač-
ních metodách jsme u dětí pozorovali větší soustředění 
na učivo. Na doučování se děti těšily, že si s námi zase 
něco „zahrají“, ale dokázaly i povědět, co jim ve škole 
nejde a s čím by chtěly pomoct, což pro nás bylo velmi 
motivující. Viděli jsme, že děti chtějí být jako ostatní, 
mít dobré známky ve škole, chlubit se, že se něco no-
vého naučily, a s tím jsme jim mohli alespoň trochu 
pomoci a být u toho, když k nám přiběhly nadšené ze 
svého školního úspěchu. 

 Doučovali jsme sice jen 12 dětí, ale jsme rádi, že 
se mám podařilo je ve škole (v hlavním proudu) udr-
žet, nedošlo ke zhoršení výsledků. NZDM je specifické 
volnočasové zařízení, kam děti dochází zdarma a zcela 
dobrovolně. Z toho vyplývá, že je velmi obtížné motivo-
vat děti k docházení na pravidelný kroužek. Byla zde 
nutná motivace dětí, aby docházely na kroužek. Někte-
ré děti se nám různě v průběhu vystřídaly, ale celkem 
jsme dosáhli toho, že se zúčastnily 2× týdně doučová-
ní, i když pravidelně nechodily do klubovny.

Jsme také rádi, že na jednotlivé akce dorazili i ně-
kteří jejich kamarádi nebo spolužáci, aby měli také 
možnost si zasoutěžit a vidět, jak se jim tyto děti vyrov-
návají, nebo dokonce někde vítězí. Chtěli jsme dosáh-
nout toho, aby děti získaly sebevědomí při prezentaci 
svých znalostí a vědomostí, aby ukázaly ostatním dě-
tem, že i ony jsou ve třídě důležité.

Stále jsme motivovali rodiče k zjišťování školních 
výsledků. Chtěli jsme, aby rodiče občas přišli na krou-
žek a zúčastnili se doučování, zájem však nebyl zcela 
podle našich představ, mysleli jsme si, že bude zájem 
větší, ale bylo nezbytné ocenit ty rodiče, kteří pravidel-

ně na kroužek chodili a měli zájem o pokroky dětí. Tyto 
rodiče jsme velmi chválili i za sebemenší snahu dozvě-
dět se o tom, jak dítěti jde vzdělávání ve škole, jak se 
snaží a co právě probírá na doučování. 

Naším programem jsme se snažili také podporo-
vat přípravné stupně základních škol. Děti ze sociál-
ně slabých rodin a romské děti většinou nenavštěvují 
předškolní zařízení, proto dochází k tomu, že tyto děti 
po nástupu do první třídy často nemají základní vědo-
mosti a dovednosti jako jejich vrstevníci. Proto je dobré 
podporovat přípravné stupně, prezentovat tyto příprav-
né ročníky hlavně v romské komunitě, aby se tak před-
cházelo a snížilo riziko, že děti nebudou zvládat učivo, 
nedoženou své vrstevníky a budou muset opakovat 
ročník, či přejít na ZŠ praktickou.

Do doučování jsme mimo jiné zapojovali i děti, které 
jsme oslovili, aby se doučování občas zúčastnily, a kte-
ré nechodí do klubovny, šlo většinou o spolužáky dětí 
z kroužku, kteří byli pro naše děti inspirací – děti se 
učily od sebe navzájem. Osvědčilo se nám to hlavně 
v motivaci dětí při dalším vzdělávání. Spolužáci také 
mohli zjistit, co dělá dětem se specifickými poruchami 
v učení problémy a zároveň se snižovaly bariery před-
sudků o romských dětech a dětech ze sociálně slabých 
rodin. Děti získaly kamarády, kteří jim mohou pomoci 
ve škole. Víme, že v budoucnu bude situace jiná, ale 
pokud bude vhodná podpora a motivace z více stran, 
může dojít k dalším pozitivním krokům v inkluzivním 
vzdělávání.

Velkým přínosem je pro nás také další zájem o po-
kračování doučování, jak ze strany dětí, rodičů, tak 
i učitelů. Proto jsme s doučování neskončili a příští rok 
máme vyčleněného zaměstnance a dvě dobrovolnice, 
kteří budou doučování dále vést.

Přínosem v doučování je i vybudování počítačo-
vé učebny, kterou děti mohou využívat pro přípravu 
do školy, vyhledávání informací či rozvoj svých IT do-
vednosti. V počítači byl zprovozněn internet, který slou-
ží dětem k vyhledávání různých informací potřebných 
ke vzdělávání a rozvíjení IT dovednosti. Také navště-
vujeme různé dětské www stránky, na kterých mohou 
děti pracovat, vybarvovat, soutěžit nebo získávat zají-
mavé informace.

Do PC byly zakoupeny a nainstalovány různé vzdě-
lávací programy na reedukaci specifických poruch uče-
ní, rozvoj slovní zásoby, rozvoj čtenářských dovedností, 
procvičování učiva z matematiky a českého jazyka zá-
bavnou formou, byla zde hlavně možnost samostatné 
práce. ABC do školy 3.1 (program pro stimulaci, reedu-
kaci, výuku i diagnostiku předškolních a raně školních 
čtenářských a jazykových dovedností, vhodný pro děti 
ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, pomocí 
kterého lze dětem vytvořit individuální stimulační pro-
gram šitý na tělo) – doporučeno pedagogicko-psycho-
logickou poradnou, Zábavná čeština pro 1. a 2. ročník 
ZŠ, Diktáty s piráty, Slabikář, Alíkovy zábavné úkoly 
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(a další). Děti velmi rády pracovaly s těmito programy, 
kde se hravou formou vzdělávaly. V dnešní modernizo-
vané době je dětem PC velmi blízké, proto vzdělávání 
přes počítače je pro děti velmi atraktivní a zábavné. 
Děti se také v klubovně zúčastnily semináře zaměře-
ného na kyberšikanu, kde byly poučeny o bezpečnosti 
při používání internetu a sociálních sítích.

Výstupem programu je příklad dobré praxe a meto-
dika. Ze všech uskutečněných akcí máme fotografie, 
které nám budou tento program připomínat. 

4. Vyjádření supervizora 
Příklad dobré praxe „Doučujeme se v pohodě“ vy-

chází z ověřeného modelu kroužku, který nabízí do-
učování dětem ze socio-kulturně znevýhodněného pro-
středí. Takovéto kroužky se zaměřují zejména na roz-
voj inkluze v rámci formálního vzdělávání (byť k tomu 
využívají prostor neformálního vzdělávání). U tohoto 
konkrétního příkladu však realizátoři přidali hravé akti-
vity otevřené i dalším dětem, a tak skutečně směřovali 
k prohloubení inkluze v neformálním vzdělávání.

Příklad je zajímavý logickou provázaností jednotli-
vých činností, kdy na přípravu prostoru navazují pravi-
delné aktivity, jež jsou doplňovány jednorázovými ak-
cemi. Oceňuji důraz na udržování vnitřní motivace dětí, 
hledání takových aktivit, které jsou pro děti zajímavé 
a zábavné a přitom mají jasný pedagogický cíl. Nezbyt-
nost pečlivé práce s vnitřní motivací dětí je pro práci 
v nízkoprahových zařízeních typická, jejich zkušenosti 
pak mohou být inspirativní i pro jiné typy organizací.

MOST MEZI DVĚMA SVĚTY

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

Prostřednictvím zážitkového kurzu podpořit inkluzivní myšlení u dětí.

komPetence k učení

Kurz je vystavěn na zážitkové pedagogice. Formou zážitkových 
aktivit a úkolů jsou účastníci kurzu vystaveni (do jisté míry skrytým 
způsobem) edukaci. Důležitým přínosem vybraných aktivit je pod-
pora schopností: naslouchání, kooperace při týmovém řešení úkolu, 
dělení kompetencí dle schopností jednotlivců, konstruktivní a kritic-
ké myšlení, sociální komunikace, řešení problémů, kompromis a se-
beprosazení. 

Za jinou stránku kognitivního přínosu lze považovat nabyté vědo-
mosti ohledně specifik života osob s postižením (schopnosti, mož-
nosti a omezení vyplývající ze smyslového postižení) a informace 
o možnostech kompenzace jejich funkčních dopadů a omezení.

Podobně se děti z nevěřících rodin mohou setkat s esenciálními 
informacemi o podstatě křesťanství a o životě ve věřící rodině.

Fakt, že jsou účastníci prostřednictvím vlastní zkušenosti sezna-
mováni se způsoby specifické podpory jedinců s postižením, má 
i další pozitivní důsledek. Sníží se riziko, že budou při příštích zkuše-
nostech omezováni předsudky a zábranami komunikovat s lidmi s ji-
nakostí, naučí se pomáhat jim a navazovat s nimi různé typy vztahů 
a spolupráce.

komPetence komunikativní

Oblast komunikace je nezanedbatelnou složkou nevyhnutelně 
související s věkem cílové skupiny i s danými specifiky života cílových 
skupin. Jedná se především o přesah k sebepojetí, k sebevědomí 
a jeho odraz v jednání s druhými, a tím i daný způsob komunikace:

 – submisivní

 – asertivní

 – agresivní 

Dále program podněcuje dovednost naslouchání, podporuje do-
vednosti inkluzivního přístupu při komunikaci a jednání a podporuje 
přístup hledání možností překonávání bariér způsobených postiže-
ním a dosahování společného porozumění.

komPetence Personální a sociální

V uvedeném období věku je vhodný moment pro cílené ovlivňo-
vání způsobů jednání – přechod k uvědomělé sociální dovednos-
ti. V uvedeném duchu lektoři podporují děti z obou skupin během 
společných aktivit a činností. Cílovým principem je pomoci dětem 
uvědomit si vlastní silné a slabé stránky, přijmout k nim adekvátní 
postoj a zaujmout zodpovědný přístup k řešení/překonání/respekto-
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vání jinakosti. V každém případě je třeba vážit si sama 
sebe i druhých a v tomto duchu i jednat. 

Zdravotní postižení je jednou ze situací, na které 
lze nastíněné sociální dovednosti vhodně prezento-
vat. Jde o jednu z nejpřirozenějších cest k pochopení 
daného problému. Podobně i děti z křesťanských ro-
din potřebují přijmout vlastní identitu věřícího člověka 
ve společnosti „nevěřících“ – zaujmout postoj ke své-
mu přesvědčení (překonat stud, který je dán častými 
negativními reakcemi okolí), stejně jako získat doved-
nost vhodně a asertivně své názory prezentovat.

komPetence Pracovní

Přímá zkušenost soužití a týmové spolupráce s dět-
mi s postižením dává intaktním dětem z křesťanských 
rodin příležitost vyzkoušet si v praxi aplikaci postojů, 
ke kterým jsou v rámci křesťanské výchovy vedeny 
(úcty, pochopení, nevyřazování, pomoci aj.). Prostřed-
nictvím plnění zadaných úkolů a aktivit dojde k osvo-
jení technik osobní asistence a podpory. Praktické 
zkušenosti jako např. doprovázení nevidomého, apli-
kovaná formulace slovních výpovědí tak, aby jim lépe 
porozuměl neslyšící nebo nevidomý jedinec aj., se 
do jisté míry stávají kompetencemi adekvátního jedná-
ní pro další setkávání s dětmi i dospělými s obdobnými 
specifickými potřebami.

občanská komPetence

Podpora lektorů je směřována k otevřenému přístu-
pu ke všem lidem, k hledání styčných oblastí, ve kte-
rých si mohou porozumět nebo se vzájemně obohaco-
vat, k partnerskému způsobu jednání a přiměřenému 
způsobu nabízení podpory těm, kteří z důvodu znevý-
hodnění v daném momentě a v jistých činnostech ne-
mohou podávat výkony srovnatelné s většinou.

Východiska PDP

Intaktní děti nejsou dobře obeznámeny s životní re-
alitou osob, respektive dětí s postižením.

1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
Zážitkový kurz – teambuilding – je zaměřený 

na podporu inkluzivního myšlení u dětí, vzájemné obo-
hacení a sdílení reálných životní zkušeností a specifik 
souvisejících s příslušností k různým sociokulturním 
skupinám. Prostředkem ke splnění zvolených cílů je 
využití zážitkové pedagogiky – týmových aktivit, zážit-
kových her, řešení modelových situací a problémových 
úloh. 

Zážitkový kurz má děti podpořit v osobnostním roz-
voji – zejména dovednosti: kritické myšlení a pozoro-
vání, komunikační a interpersonální. Přitom děti obje-
vují propojující prvky životní reality minoritních skupin 
a je tak podporováno inkluzivní nahlížení na specifické 
odlišnosti každého jedince. Mimoto získávají mnoho 

praktických poznatků a dovedností o podpoře osob 
s postižením. 

Praktickým výstupem je program „Seznamme se 
s inkluzí zážitkem”, prostřednictvím kterého děti samy 
připravují edukační zážitkovou aktivitu pro mladší děti.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
Zážitkový kurz je koncipován pro účastníky z různých 

minoritních skupin. V deklarovaném případě se jedna-
lo o děti a mládež ve věku od 11 do 17 let. Primárně 
se jednalo o vzájemné obohacení a navázání vztahů 
a mezi cílovými skupinami: dětí a mládeže z křesťan-
ských rodin, dětí intaktních ateistických a dětí se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami (SVP)– konkrétně se 
smyslovým postižením.

PostuPy, Harmonogram a obsaH

První den (Pátek 11. 5. 2012)
Na začátku se obě skupiny (intaktní děti, děti s SVP) 

vzájemně představily formou společných týmových ak-
tivit. Následovalo seznámení s problematikou specific-
kých problémů a potřeb dětí se smyslovým postižením 
prostřednictvím pozorování a řešení problémových 
úloh.

Mostem k večernímu programu byla exkurze do ze-
mědělského areálu (penzion působí v oblasti agrotu-
ristiky) s odborným výkladem – účastníci se seznámili 
s chodem farmy, odchovem telat, zpracováním mléka, 
péčí o pole aj. A pak večeře připravovaná společnými 
silami. Děti si navzájem pomáhaly jak s vařením jídla, 
tak s následným mytím nádobí a úklidem. Neformální 
cestou se seznamovaly s odlišnými světy a byly nuceny 
vzájemně komunikovat ve zcela přirozeném prostředí. 

Poté následovalo seznámení s tématem křesťanství 
formou interaktivní přednášky pastora Křesťanského 
společenství Hradec Králové (dále jen KSHK). Základní 
body lekce děti sledovaly na powerpointové prezenta-
ci, hlavní myšlenky byly podpořeny krátkými ilustrační-
mi ukázkami z filmů či klipů ze serveru YouTube – 30 
min. Přednáška vyvrcholila diskuzí, v níž každý mohl 
vyjádřit svůj názor – 30 min.

druHý den (sobota 12. 5. 2012)
Ráno jsme zahájili společně: icebreakerem se stala 

rozcvička a společná modlitební čtvrthodinka, které se 
účastnily všechny skupiny děti (věřící, děti z ateistic-
kých rodin, intaktní děti, děti s SVP).

Být spolu u jídla a připravovat ho jako parta se uká-
zalo jako jeden z klíčových momentů; nejinak tomu bylo 
u snídaně. Po ní program pokračoval formou zážitkové 
aktivity: tří indoorových her podporujících inkluzivní 
myšlení – propojení obou skupin při týmových činnos-
tech a modelových aktivitách zaměřených na specifika 
života obou skupin.

Hra 1 „Na jelena a myslivce“ – dva hráči se postaví 
kolem stolu, mají zavázané oči a jsou odkázání pouze 
na orientaci sluchem. Myslivec má za úkol ulovit jele-
na. Poté se role vystřídají. Cíl: Zpřístupnění zkušenosti 
vyloučení zrakového vnímání a odkázanosti na pomoc 
druhých.

Hra 2 „Domy“ – hra na představivost. Obrázek 
se třemi domy, naproti nimž stojí elektrárna, vodár-
na a plynárna. Do každého domku je potřeba zavést 
všechny tři „energie“ pod podmínkou, že se potrubí 
nesmí nikde křížit. Děti hrají po skupinkách. Cíl: hra za-
měřená na komunikaci, spolupráci a kooperaci ve sku-
pině se zapojením dítěte s postižením. Děti musí vymy-
slet způsob prezentace problémové úlohy do podoby 
přístupné dítěti s postižením.

Hra 3 „Bowling s krabičkami od zápalek“ – na jed-
nu stranu stolu se umístí šest prázdných krabiček 
od sirek. Úkolem hráče je fouknutím nebo cvrnknutím 
do poměrně těžkého golfového míčku shodit co nejvíce 
krabiček. Každý má pět pokusů. Také do této manuální 
aktivity se s pomocí popisování a alternativní navigace 
zapojili všichni účastníci.

Oběd měl opět podobu vzájemné spolupráce při 
přípravě. Odpolední outdoorová aktivita byla spojena 
s výletem a návštěvou turisticky zajímavých objektů: 
rodinná farma Babiččin dvoreček v Licibořicích (http://
ckmacek.cz/den.php) a rozhledna Bára na zrušeném 
lomu Podhůra (http://lesychrudim.cz/rekreacni-lesy-
-podhura/rozhledna-bara-ii).

Na Babiččině dvorečku nás velmi laskavě přijala 
místní rodina, která na statku hospodaří a zároveň pro-
vází světem, kde se zastavil čas v období našich praba-
biček. Děti se prostřednictvím her a soutěží seznamují 
s různými druhy zvířat (některá jsou vskutku exotická 
jako např. běžec indický), s historickým zemědělským 
náčiním a s životem na vesnici jako takovým. V nedale-
ké oboře je pak možnost pozorovat daňky, muflony a di-
voká prasata. Součástí farmy je také jízdárna. Některé 
děti tak využívají možnosti projet se na koni. Vzhledem 
k inkluzi bylo nutno zajistit možnost porozumění výkla-
du a představ o prostředí. Specifické nároky představuje 
také pohyb dětí se zrakovým postižením, který je řešen 
převážně „průvodcováním“ dobrovolníky. Většina reali-
zovaných aktivit (včetně jízdárny) nepředstavovala zá-
sadní problém pro plné zapojení dětí s postižením. 

Z výletu jsme se vrátili cca hodinu před večeří. Čas 
do společného jídla vyplnily neřízené volnočasové akti-
vity. Po večeři nastala chvíle pro další interaktivní před-
nášku pastora KSHK na téma rozhodování se o vlast-
ních životních cestách. Lekce byla zakončena ukázkou 
z filmu Matrix, v níž se hlavní hrdina rozhoduje mezi 
dvěma pilulkami. Modrá mu umožní zůstat ve faleš-
ném pocitu klidu a zapomenout na to, co už o Matrixu 
objevil. Červená ho posune dál v hledání pravdy a ži-
votních hodnot. Také děti dostaly na výběr červenou 
a modrou pilulku (klasické Lentilky) ve spojení s pře-

mýšlením o tom, jakou barvu si vzhledem ke své další 
cestě vybrat. 

Ani v sobotu nechyběla diskuze a společné hledá-
ní „možných cest inkluze”. Předchozí aktivita přiroze-
ně přechází k diskuzi o životních hodnotách a místě 
jedince ve společnosti (s postižením i bez něj). Děti 
obou skupin jsou vedeny k hledání a diskuzi o barié-
rách a možnostech následování „správné cesty“. Dále 
ke hledání styčných momentů v životě obou skupin. 
V čem musí čelit názoru většinové společnosti. Děti si 
předávají informace a doporučení, jaké techniky jedná-
ní s vrstevníky jsou vhodné v komunikaci, navazování 
vztahů, spolupráci, sebeprosazení.

třetí den (neděle 13. 5. 2012)
Pod vedením dětí, ne dospělých, vstupujeme do no-

vého dne, i když opět ve stylu ranní rozcvička a společ-
ná modlitební čtvrthodinka. 

Po snídani se děti zapojily do tzv. problémových 
aktivit podporující inkluzivní myšlení – propojení obou 
skupin při týmových činnostech a modelových aktivi-
tách zaměřených na specifika života obou skupin.

Vyústěním víkendu byla mj. příprava společného 
programu “Seznamme se s inkluzí zážitkem”, který 
věkově starší děti chystaly pro své mladší kamarády 
po návratu do Hradce Králové.

Oběd opět formou společného vaření. Před odjez-
dem domů jsme ještě stihli neřízené společné volno-
časové aktivity a celý kurz jsme zakončili interaktivní 
formou shrnutí dvou významných témat, které kurzem 
prolínaly. Neopomněli jsme ani zhodnocení přínosu po-
bytu jeho účastníky (jak dětmi, tak vedoucími) v rámci 
společné diskuze.

Ústřední myšlenka kurzu byla podpořena sledová-
ním filmu Matrix. Proplétala se jako červená nit celým 
víkendem. Její smysl byl parafrázován: „V jakém světě 
žijeme, na jakých hodnotách záleží, co jsme ochotni 
pro ně obětovat atp.“

Při diskusích k tématům přednášek, v nichž účast-
níci vyjadřovali své názory, se projevila potřeba přizpů-
sobit komunikaci dětem se smyslovým postižením. 
Podmínkou komunikace „s porozuměním“ je správ-
ná artikulace všech komunikačních partnerů. Pozi-
ce mluvčího musela být vždy taková, aby mohly děti 
odezírat promluvu ze rtů. Tempo řeči muselo být spíše 
volnější. Bylo třeba dodržovat formální pravidla komu-
nikace (děti se nesměly překřikovat, skákat si do řeči 
aj.). Účastníci mohli pochopit míru znevýhodnění i ze 
zpětné vazby některých účastníků s postižením, kte-
ří potřebovali pro plné porozumění některé věty zo-
pakovat s využitím lepší srozumitelnosti – nejčastěji 
správné artikulace a tempa. Bylo možné pozorovat, že 
intaktním dětem záleží na tom, aby skutečně všichni 
byli „in“.
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Přednášková činnost „jak moHu svůj život Prožít 
co nejléPe“.
V úvodu děti dostávají kartičku, na kterou má každý 

anonymně napsat svůj aktuální životní sen nebo cíl. 
Poté si čteme jednotlivé sny a snažíme se je přiřadit 
k jednotlivým osobám – uhádnout, čí je ten který sen. 
Zdravé i děti s postižením mají velmi podobné touhy. 
Kromě duchovních (poznávat Boha atp.) se objevují 
věci jako velký dům, auto, dobře se vdát/oženit, vystu-
dovat vysokou školu, cíle spojené s budoucím povolá-
ním nebo sportovními úspěchy (účast na olympiádě). 
Diskuse je velmi živá. Je vidět, že děti baví debatovat 
o vlastní budoucnosti a sledovat sny ostatních. Pokra-
čuje povídání o splněných přáních z minulosti a pře-
mýšlením, jak dosáhnout cílů v budoucnosti. 

Přednáška je opět doplněna videoilustracemi. Ani-
movaný minipříběh „The factory viral“ vypráví o tom, že 
život je víc, než jen úspěch a materiální hodnoty. Uka-
zuje také, že život je poměrně krátký. Ve finále si pou-
štíme „The marshmallow test“ – psychologický expe-
riment, který ukazuje hodnotu trpělivosti a vytrvalosti 
v cestě za nějakým cílem či snem.

Neformální sportovní vyžití dle možností a zájmu 
účastníků – čas mezi organizovaným programem 
účastníci trávili hrou basketbalu a volejbalu. Družstva 
byla vždy smíšena ze všech uvedených skupin. 

Autorský hudební recitál jednoho z účastníků před-
stavoval ideální pojítko večerní neformální komunika-
ce pro všechny zúčastněné.

obsaH vzdělání

mezi Hlavní tři obsaHové celky vzdělání Patří: 
1. Přiblížení inkluzivního postoje jak směrem 

od dětí intaktních k dětem s postižením, tak 
také obráceně (děti s postižením musí jít svými 
postoji a sociálními dovednostmi naproti a samy 
se považovat za plnoprávné partnery pro komu-
nikaci a spolupráci), ale také tolerance mezi 
skupinami věřících a nevěřících dětí (lépe mla-
distvých). 

2. Přiblížení specifických technik podpory při komu-
nikaci a jednání s lidmi se sluchovým postižením. 

3. Přiblížení specifických technik podpory při komu-
nikaci a jednání s lidmi se zrakovým postižením.

Jako podklad pro edukaci lze využít široké spektrum 
dostupné odborné i populárně naučné literatury, ale 
i doporučení pro komunikaci s osobami s danými typy 
postižení, dostupné na internetových stránkách nezis-
kových organizací, které se dané problematice věnují. 

V neposlední řadě je možné využít odborných textů 
zpracovaných v rámci programu Klíče pro život, kon-
krétně v průřezovém tématu Inkluze dětí se speciální-
mi vzdělávacími potřebami. Další tipy najdete v příloze 
v doporučené literatuře. 

výcHovně vzdělávací metody a tecHniky

1. Metoda založená na reálné komunikaci (inter-
akční techniky, sociální výcvik, interview, sociál-
ní experimentování, aktivní naslouchání, umění 
dotazování, zvyklosti reálné komunikace, spe-
cifické potřeby v komunikaci lidí se smyslovým 
postižením).

2. Hraní rolí (metoda dramatické výchovy) – mode-
lování různých typů sociálních a komunikačních 
situací.

3. Metoda problémového učení.

4. Úkolově kooperační metoda – zaměřená na vy-
řešení problémových situací nejrůznějšího typu 
(v případě kooperace s dítětem se smyslovým 
postižením se mj. jedná o způsoby překonávání 
komunikačních, motorických a jiných bariér). 

5. Seznámení s metodou reedukace a schopnost 
se na jejím využívání vhodně podílet (např. v pří-
padě nedoslýchavosti komunikovat v souladu 
s principy komunikace s těmito lidmi tak, aby 
komunikující mohl svého sluchového potenciálu 
efektivně využít). 

6. Seznámení s metodou kompenzace a schopnost 
se na jejím využívání vhodně podílet (např. do-
vednost transformovat informaci do alternativní 
podoby přijatelné pro dítě se smyslovým posti-
žením – popsat objekty nebo postupy činností 
nevidomému tak, aby si je dokázal bezchybně 
představit a mohl na nich participovat).

7. Využití komunikačních technik persuazie, podpo-
ry, dopomoci aj. 

Použité PostuPy

1. Celá realizace probíhá ze strany vedení v inklu-
zivní atmosféře – všechny děti se plně nebo 
aplikovanou formou podílejí na všech aktivitách 
– jedná se o naprosto přirozený přístup „patří 
mezi nás“. 

2. Motivace – děti jsou pomocí modelových situa-
cí vystavovány vlastní zkušenosti s danými typy 
postižení, probíhá diskuze na dané téma – par-
ticipují na minimalizaci bariér – cítí se spoluzod-
povědné za inkluzi dětí s postižením.

3. V rámci celého kurzu participuje tlumočník 
do znakového jazyka – průběžně osvětluje prin-
cipy komunikace s lidmi se sluchovým postiže-
ním, vede děti ke správné artikulaci a dodržová-
ní pravidel pro komunikaci.

4. Všechny zvolené činnosti a zadání aktivit je 
možné transformovat do podoby použitelné pro 
děti se smyslovým postižením. Konkrétní řeše-
ní však mají za úkol hledat samotné skupiny 
v rámci řešení jednotlivých týmových úkolů (ve-
doucí poskytují podporu a pomáhají v případě 

neúspěchu).

5. Cílovým stavem všech aktivit je zapojení všech 
členů týmu – rozdělení rolí při plnění úkolu.

6. K poznávání specifických potřeb dětí se smys-
lovým postižením je využito přirozených situací 
a činností (např. samostatnost – příprava stravy; 
pohyb – výlet s motorickými úkoly; komunikace 
– úkoly zaměřené na nutnost předání přesné 
informace nebo exkurze na farmě a tlumočení 
výkladu aj.)

7. Účastníci jsou vedeni k přemýšlení nad volbou 
nejefektivnějších cest řešení konkrétních situa-
cí, k dotazování se samotných dětí s postižením 
nebo lektorů.

8. Mezi aktivitami jsou záměrně zařazeny takové, 
ve kterých se dítě s daným postižením může 
prosadit úplně bez omezení (např. vedení ran-
ní rozcvičky dítětem se sluchovým postižením, 
soutěž v potápění a výdrže dechu) a aktivity, 
které jsou značně problémové a u nichž je tře-
ba hledat alternativní možnosti zapojení dítěte 
do kolektivu (např. míčové hry pro děti se zrako-
vým postižením).

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

klady:
 – Účastníci kurzu si odnáší vlastní prožitek toho, 

co znamená inkluze. Zvyšuje se pravděpodob-
nost transferu této zkušenosti na budoucí situ-
ace jednání s lidmi s postižením, kdy si budou 
schopni uvědomit případné odchylky od inklu-
zivního jednání. 

 – Děti mají osobní zkušenosti s komunikací a spolu-
prací s dětmi se speciálními potřebami danými 
smyslovým postižením. Jsou vybaveny základ-
ními poznatky o podstatě specifických potřeb 
těchto dětí v běžných situacích a činnostech 
(samostatnost, sebeobsluha, pohyb, komunika-
ce a práce s informacemi, volný čas aj.). 

 – Děti z obou sociokulturních skupin (věřící a nevě-
řící) si odnášejí zkušenost komunikace o křes-
ťanské tematice a děti nevěřící základní poznat-
ky o křesťanské víře. 

 – Výslednou zkušenostíí totiž je, „že každá partici-
pace a spolupráce s lidmi s jinakostí (odchylkou 
do hlavního proudu, kam bohužel v naší zemi pa-
tří jak zdravotní znevýhodnění, tak víra v Boha) 
je možná a dokonce přínosná a obohacující“. 

 – Děti mají možnost procvičit si dovednosti komuni-
kace, týmové spolupráce, řešení problémových 
úloh a praktických modelových situací, to vše 

za ztížených podmínek. U dětí v obou skupinách 
je podporováno zdravé sebevědomí, vnímání 
potřeb svých i potřeb druhých. Dětí zažijí také 
dobrý pocit z podpory a pomoci druhým.

záPory:
 – Poměrně vysoké časové nároky na účastníky 

a lektory

 – V případě pobytu mimo ubytovací/rekreační za-
řízení patřící organizaci také poměrně vysoké 
finanční náklady

doPoručení:
Jako ideální pro realizaci kurzu se ukázalo věkové 

vymezení od 12 (13) do 17 let. Důvodem zúžení vě-
kové hranice je potřeba jisté věkové homogenity, kte-
rá napomůže vytvoření pozitivní atmosféry, ale i volbě 
přiměřeného komunikačního kódu a náročnosti zvole-
ných zadání a aktivit. Z hlediska počtu lze za vhodné 
považovat spíše menší skupinu, avšak takovou, aby 
umožňovala týmovou spolupráci. Ze zkušenosti z reali-
zovaného kurzu lze považovat za vhodný počet účast-
níků 15–20 a lektorů 3–5. 

Zapojení cílové skupiny bylo dáno zejména daností 
připraveného programu. Tím, že se účastníci společ-
ně účastnili připravených aktivit a činností, přirozeně 
se zapojili do cílů programu. Cílovým efektem je aktiv-
ní zájem a účast dětí z nevěřících rodin při aktivitách 
s křesťanskou tematikou; zájem o komunikaci a spolu-
práci intaktních dětí s postiženými a nakonec i zájem 
a odvaha samotných dětí s postižením začít asertivněji 
týmově spolupracovat. 

Oslovení a motivace dětí k dané klíčové problema-
tice musí být velice přirozená a nenásilná. V jistém 
smyslu má spíše charakter společného překonávání 
překážek společného soužití a participace na činnos-
tech. Nejde o občanskou povinnost v negativním slova 
smyslu, ale o uvědomění si principu vzájemnosti.

4. Vyjádření supervizora 
Příklad dobré praxe Most mezi dvěma světy ukazuje, 

jak je možné realizovat několikadenní pobytovou akci 
pro skupinu starších dětí, zhruba v období puberty, kde 
se potkávají děti, jež mají mezi sebou obvykle spíše 
méně kontaktů. Program je zajímavý tím, že ukazuje 
různorodou jinakost, nelze snadno sklouznout k nálep-
kovému „my“ a „oni“ už proto, že v různých chvílích je 
akcentován rozdílný typ jinakosti. Potkávají se zde děti 
věřící i nevěřící, děti s postižením i děti intaktní…

Při realizaci bylo, myslím, velmi vhodné zařazení 
společné přípravy jídel, takto staré děti již podobné 
úkoly zvládají a spolupráce na praktické a pro všech-
ny smysluplné činnosti dobře učí, jak se s rozdílnými 
talenty, dovednostmi a schopnostmi porovnat, jak je 
co nejlépe poskládat ke zdaru společného díla. Celko-
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vě bylo, myslím, stěžejním momentem nikoliv ukázání 
specifik jednotlivých dětí, ale cest, jak se přes tato spe-
cifika přenést a naplnit společný úkol, ať už jím byla 
příprava jídla, společná diskuse o důležitých životních 
otázkách, nebo společná cesta za zážitky.

Celkově považuji tento program za cenný. Jedním 
důležitým prvkem je práce s různorodou jinakostí. Dru-
hým pak promyšlený výběr témat a aktivit, jež jsou pro 
cílovou skupinu zajímavé a smysluplné
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