
Odbor Skauting pro všechny 
 

Nabídka programů pro vaše kurzy 
 

Ukázka některých programů, které jsme již realizovali: 

 

 

„Práce s dětmi se specifickými potřebami, 

na příkladu dětí s ADHD” 
(délka: 1,5 h, účastníci: 15 frekventantů vůdcovského kurzu, ve věku 18 – 25 let) 

 

1. úvod, představení sebe, SpV a programu 

 

2. vymezení pojmu „dítě se specifickou potřebou“ 

koho tím myslíme 

zmapování, kdo a jaké má dítě se specifickou potřebou v oddíle 

představa inkluzivního prostředí, ve kterém vnímáme každé dítě jako jedinečné 

 

3. téma: ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou 

teoretický úvod: různé názvy jedné poruchy, projevy poruchy 

video (o dětech s ADHD + poznatky rodičů a učitelů, informace od lékařů, odborníků) 

zásady práce s dětmi s ADHD 

 

4. práce s různorodým dětským kolektivem 

jak utvářet zdravé vztahy v oddíle? práce pro 3 skupiny, každá má jedno téma - jak konkrétně 

můžeme zajistit: a) příjemnou atmosféru v oddíle 

   b) podporu outsiderů 

   c) dobrý příklad vedoucího 

+ představení vymyšleného ostatním 

 

5. zamyšlení nad inkluzí v Junáku 

čtení textu o inkluzi v Junáku (scénické provedení) 

 

6. závěr 

nabídka SpV pro vedoucí od oddílů (příručka, poradna, programy, spolupráce + kontakty) 

 

 

 

„Večer na téma zrakové postižení” 
(délka: 2,5 h, účastníci: 23 vedoucích - účastníků semináře, ve věku 18 – 30 let) 

 

1. večeře poslepu s klapkami na očích 

 

2. informace o světě lidí se zrakovým postižením 

- host (nevidomá žena) vypráví o svém běžném životě, představuje pomůcky, které používá 

 

3. instruktážní video 

- jak správně pomoci lidem se zrakovým postižením 

 

4. hmatové knížky a hry 

- vyzkoušení s klapkami 



„Sociální znevýhodnění“ 
(délka: 2 h, účastníci: 20 frekventantů vůdcovského kurzu, ve věku 18 – 30 let) 

 

1. zážitková hra 

- navození prožitku sociálních rozdílů v běžném životě, „na vlastní kůži“ 

 

2. přednáška 

- teoretické informace jsou ilustrovány na příkladech, otevřené otázkám a zkušenostem 

účastníků 

 

3. aktivita: strom dobrých příkladů 

- skupinová práce: diskuze příkladů dobré praxe, jak lze pomáhat dětem z chudších rodin při 

fungování v oddíle 

 

4. aktivita na vyjasnění osobního postoje 

- „předvolební politická debata” - zástupce populistické a realistické strany, objasňují své 

postoje, pak proběhnou „volby” 

 

 

 

„Práce s dětmi s ADHD“ 
(délka: 1,5 h, účastníci: 15 vedoucích oddílů, ve věku 17 - 35) 

 

1. úvod: Máme v oddíle dítě s projevy ADHD? 

- účastníci představují takové děti ze svých oddílů (přezdívka, věk a charakteristické projevy) 

 

2. video 

- video o dvou chlapcích s ADHD - poznatky jejich rodičů a učitelů, vysvětlení lékařů, 

speciálních pedagogů a jiných odborníků 

 

3. přednáška 

- projevy poruchy, příčiny, prognóza, výskyt, možnosti léčby či úpravy potíží 

- informace dávány do souvislostí s konkrétními dětmi z oddílů účastníků 

- žádoucí jsou vstupy a otázky účastníků 

 

4. hra Letadla 

- praktické vyzkoušení jedné hry, která je vhodná zvlášť pro děti s ADHD (vede k uvolnění 

energie a následné relaxaci, znovunabytí potřebné koncentrace) 
 

5. aktivita 

- dvojice diskutují zásady práce s dětmi s ADHD (dle zadaného materiálu) 

- společné shrnutí zásad 

 

 

 

„Práce s dětským kolektivem, kde je začleněné dítě se specifickou 

potřebou“ 
(délka: 1,5 h, účastníci: 15 vedoucích se zkušeností s dětmi se spec. potřebami, 18 – 26 let) 

 

1. brainstorming: charakteristika kolektivu ve skautském oddíle 

- co charakterizuje právě kolektiv skautského oddílu 



 

2. hraní rolí: přijetí dítěte se specifickou potřebou do oddílu 

- promítnutí dvou videoukázek: integrované dítě na oddílové schůzce 

- příchod dítěte se specifickou potřebou do oddílu (2 skupiny, každá vyhází z jedné 

videoukázky) - zahrát následující situace na schůzce, jak by měly ideálně proběhnout: 

 a) oznámení dětem, že příště přijde nový člen 

 b) nový člen na své první schůzce 

 

3. hra na rozvoj týmového ducha a spolupráce mezi dětmi 

- praktické vyzkoušení jedné takové hry 

 

4. přednáška: dobré sociální vztahy v oddíle 

- dobré sociální vztahy v oddíle jako prevence šikany a podmínka tolerantního prostředí 

- dobré sociální vztahy v konceptu oddílu, v plánování 

- nástroje pro vytváření dobrých sociálních vztahů v oddíle 

- informace jsou ilustrovány na příkladech, otázky a zkušenosti účastníků jsou vítány 

 

 

 

 

 

Pokud máte zájem o realizaci některého z programů i na vašem kurzu, 

kontaktujte nás na adrese spv@skaut.cz. Rádi vám připravíme i jiný program 

podle vašich potřeb. 

 

Těšíme se na spolupráci. 

Marie Vlasatá – Bedla, za odbor Skauting pro všechny 

mailto:spv@skaut.cz

