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Rozhovor s vedoucím   

      buňky SpV v Brně 
 

  Reportáž  
      z PROVAZu 

 

Práce s dětmi s ADHD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuality 
 
 

Slavíme první narozeninySlavíme první narozeninySlavíme první narozeninySlavíme první narozeniny 
 

Odbor Skauting pro všechny slaví v polovině listopadu 
první narozeniny. Je tomu právě jeden rok od chvíle, 
kdy jsme začali působit jako samostatný odbor pod 
zpravodajem pro program. Za ten rok se toho událo 
opravdu mnoho, o čemž se můžete pravidelně dočítat 
třeba na stránkách bulletinů. Rádi bychom nyní 
poděkovali všem, kteří nám během prvního roku 
fungování s čímkoli pomohli, nebo s námi jakkoli 
spolupracovali. Těšíme se na pokračování spolupráce 
i v dalších letech fungování odboru. 

PokraPokraPokraPokraččččuje rozjezd uje rozjezd uje rozjezd uje rozjezd ččččinnosti v krajíchinnosti v krajíchinnosti v krajíchinnosti v krajích 
 

Během října pokračovaly přípravy na spuštění 
činnosti krajských buněk Skautingu pro všechny. V 
Brně se uskutečnilo první společné setkání zájemců o 
spolupráci s brněnskou buňkou. Zúčastnilo se ho pět 
zájemců o zapojení do činnosti odboru a za odbor 
Bedla a Jóža. Na tomto setkání se jeho účastníci 
dohodli na tom, jakým oblastem by se buňka mohla 
věnovat (více v rozhovoru s Kewinem, který buňku 
povede). Příští setkání plánují do poloviny listopadu. 
Během listopadu by se obdobné setkání mělo odehrát 
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v Plzni i v Praze. Budeme také pokračovat v návště- 
vách  na  jednotlivých  krajských  radách.  Pokud  byste  
ve vašem kraji měli zájem o představení odboru 
Skauting pro všechny a jeho možné spolupráce 
s vaším krajem, ozvěte se nám na email 
spv@skaut.cz. 
 

PPPPřřřřipravujeme eipravujeme eipravujeme eipravujeme e----learningový kurzlearningový kurzlearningový kurzlearningový kurz    
 

Součástí nově připravovaného e-learningového 
modulu Junáka bude i samostatný kurz o tom, jak v 
oddíle vytvářet otevřené prostředí. Kurz by měl být 
určený skautským vedoucím a provede je základními 
informacemi o tom, jak je možné vytvářet v oddíle 
otevřené/inkluzivní prostředí. Také umožní 
účastníkům kurzu zodpovědět si některé otázky 
týkající se jejich vlastního postoje k inkluzi a tomu, 
zda jsou připraveni k uplatňování takových pravidel v 
oddíle. Kurz by měl být připravený pro pilotní 
účastníky do konce roku.  
 

Pracujeme na dvou pPracujeme na dvou pPracujeme na dvou pPracujeme na dvou přřřříruíruíruíruččččkáchkáchkáchkách    
 

Během října jsme také pracovali na dvou příručkách 
pro skautské vedoucí. Tou první je stará známá 
příručka Z nevýhody výhoda. Pro listopadový seminář 
Z nevýhody výhoda jsme připravili její již čtvrtou 
aktualizovanou verzi. Ta bude k dispozici vytištěná 
účastníkům semináře a poté v elektronické podobě ke 
stažení na stránce spv.skauting.cz v sekci knihovna. 
 

Druhou příručkou je nová příručka na téma práce s 
dětmi se sociálním znevýhodněním ve skautských 
oddílech. Do příručky píšeme spolu s několika 
oslovenými odborníky zbrusu nové texty, které 
přibližují, jak pracovat například s dětmi s odlišnou 
národností, s dětmi z institucí náhradní výchovy nebo 
s dětmi ze sociálně slabších rodin. Příručka bude k 
dispozici jak v tištěné tak v elektronické podobě. 
 
 

 
 

Rozhovor 
 
 

„Věřím, že poptávka bude,“  
řřřříká vedoucí vznikající brníká vedoucí vznikající brníká vedoucí vznikající brníká vedoucí vznikající brněěěěnské bunské bunské bunské buňňňňky Sky Sky Sky SpVpVpVpV    

    

Tomáš Doležel Tomáš Doležel Tomáš Doležel Tomáš Doležel ––––    KewinKewinKewinKewin    vvvv    ttttěěěěchto dnech pchto dnech pchto dnech pchto dnech přřřřipravuje rozjezd první krajské buipravuje rozjezd první krajské buipravuje rozjezd první krajské buipravuje rozjezd první krajské buňňňňky ky ky ky 
Skautingu pro všechny, která bude fungovat vSkautingu pro všechny, která bude fungovat vSkautingu pro všechny, která bude fungovat vSkautingu pro všechny, která bude fungovat v    BrnBrnBrnBrněěěě. V. V. V. V    rozhovoru vypráví o tom, co rozhovoru vypráví o tom, co rozhovoru vypráví o tom, co rozhovoru vypráví o tom, co 
všechno tato buvšechno tato buvšechno tato buvšechno tato buňňňňka plánuje dka plánuje dka plánuje dka plánuje děěěělat, i o své nedávné studijní zkušenosti zlat, i o své nedávné studijní zkušenosti zlat, i o své nedávné studijní zkušenosti zlat, i o své nedávné studijní zkušenosti z    Finska, Finska, Finska, Finska, 
kterou pkterou pkterou pkterou přřřři jejím fungování mi jejím fungování mi jejím fungování mi jejím fungování můůůůže využít.že využít.že využít.že využít.    
    
Od konce Od konce Od konce Od konce řřřříjna se zaíjna se zaíjna se zaíjna se začčččíná rozjíždíná rozjíždíná rozjíždíná rozjížděěěět t t t ččččinnost krajské innost krajské innost krajské innost krajské 
bubububuňňňňky Skautingu pro všechny vky Skautingu pro všechny vky Skautingu pro všechny vky Skautingu pro všechny v    BrnBrnBrnBrněěěě. . . . ČČČČemu všemu emu všemu emu všemu emu všemu 
by se tato buby se tato buby se tato buby se tato buňňňňka mka mka mka měěěěla vla vla vla v    budoucnu vbudoucnu vbudoucnu vbudoucnu věěěěnovat?novat?novat?novat?    
    

V tuto chvíli je na tuto otázku těžké odpovědět, 
protože proběhla teprve jedna porada V budoucnu 
bychom na Moravě rádi pronikli do vzdělávacích 
kurzů všech úrovní s programy o začleňování dětí se 
specifickými potřebami do skautských oddílů. Také 
bychom rádi podporovali oddíly a pořádali setkání 
vedoucích oddílů, kteří by na nich sdíleli své 
zkušenosti s inkluzí. Nápadů je hodně, ale už na první 
poradě jsme se shodli, že začneme menšími projekty, 
a budeme postupně přidávat další. Jako první bychom 
chtěli v Brně udělat večer na téma, které se týká dětí 
se specifickými nároky. 

 
Máte za sebou úvodní setkání zájemcMáte za sebou úvodní setkání zájemcMáte za sebou úvodní setkání zájemcMáte za sebou úvodní setkání zájemcůůůů o  o  o  o 
spolupráci. Kolik lidí se na nspolupráci. Kolik lidí se na nspolupráci. Kolik lidí se na nspolupráci. Kolik lidí se na něěěěm sešlo a odkud jsou? m sešlo a odkud jsou? m sešlo a odkud jsou? m sešlo a odkud jsou?     

Prvního setkání se zúčastnilo i se mnou pět 
potencionálních členů a členek budoucí buňky. Setkal 
jsem se ještě s dalšími čtyřmi zájemci. Vypadá to, že 
budeme mít dost externích spolupracovníků, ale jsem 
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rád, že dost lidí projevilo zájem o to být přímo v týmu. 
Většina členů se profesně dotýká pedagogiky a 
psychologie, je mezi námi i elektroinženýr a gymna- 
zista. Snad všichni v minulosti působili, či stále působí 
v nějakém skautském oddíle, ať už v Brně, nebo někde 
jinde. Jeden z členů přímo vede skautskou družinu 
dětí s různými typy postižení.   
 
Je poJe poJe poJe poččččet lidí vet lidí vet lidí vet lidí v    týmu dostatetýmu dostatetýmu dostatetýmu dostateččččný, nebo se vám ještný, nebo se vám ještný, nebo se vám ještný, nebo se vám ještěěěě    
mohou hlásit zájemci o spolupráci?mohou hlásit zájemci o spolupráci?mohou hlásit zájemci o spolupráci?mohou hlásit zájemci o spolupráci?    
    

Vypadá to, že jádro brněnské buňky bude dostatečně 
velké. Vzhledem k tomu, že však plánujeme docela 
široký záběr, budeme rádi za každé další zájemce o 
spolupráci. Můžou se nám hlásit na mail 
spv@skaut.cz.  
 
Už víte, jaká je situace ohlednUž víte, jaká je situace ohlednUž víte, jaká je situace ohlednUž víte, jaká je situace ohledněěěě po po po poččččtu dtu dtu dtu děěěětí se tí se tí se tí se 
specifickými potspecifickými potspecifickými potspecifickými potřřřřebami vebami vebami vebami v    brnbrnbrnbrněěěěnských oddílech? nských oddílech? nských oddílech? nských oddílech? 
Nebo to budete teprve zjišNebo to budete teprve zjišNebo to budete teprve zjišNebo to budete teprve zjišťťťťovat? ovat? ovat? ovat?     
    

Tak daleko zatím nejsme. Je to ale jedna z primárních 
věcí, kterou chceme zjistit, včetně toho, jaký je o naši 
nabídku zájem. Trávit čas tvorbou něčeho, po čem 
není poptávka, by asi nebylo úplně nejlepší. Ale věřím, 
že poptávka bude. 
 
ProProProPročččč je podle tebe podpora práce s je podle tebe podpora práce s je podle tebe podpora práce s je podle tebe podpora práce s    dddděěěětmi se tmi se tmi se tmi se 
specifickými potspecifickými potspecifickými potspecifickými potřřřřebami proebami proebami proebami pro    Junák dJunák dJunák dJunák důůůůležitá? Jak ses ležitá? Jak ses ležitá? Jak ses ležitá? Jak ses 
kkkk    tomu tématu ty sám dostal?tomu tématu ty sám dostal?tomu tématu ty sám dostal?tomu tématu ty sám dostal?    
    

Důvodů je určitě víc. Jednak si myslím, že je přirozené, 
že vedle sebe žijí lidé „všeho druhu“. Také by podle 
mě bylo dobré opustit určitý kruh elitářství, který 
v Junáku je. Vedou nás k tomu i společenské trendy a 
Junák by v tomto směru dle mého neměl být pozadu. 
Myslím, že bychom měli poskytnout všem, kteří 
v Junáku pracují s dětmi, dostatek relevantních 
informací o tom, co je inkluze, aby se oni sami 
svobodně mohli rozhodnout, zda tímto směrem chtějí 
jít, či nikoliv. Je také důležité vědět, že pokud dítě 
s nějakou specifickou potřebou do našeho oddílu 
přijde, nejsme na to sami. Mnozí vedoucí již dnes 
mají dost zkušeností a jsou ochotni je sdílet. K tomuto 
tématu jsem se dostal zejména proto, že studuji 
speciální pedagogiku. Soužití znevýhodněných a 
intaktních jedinců mě vždycky zajímalo. Taky k tomu 
určitě přispělo, že od 11 let aktivně skautuju, a od 16 
let se podílím na vedení oddílu. Pak nebylo těžké si 
tyto dva body spojit v jeden. 
 

PPPPřřřřed neded neded neded nedlouhou dobou ses vrátil ze studií zlouhou dobou ses vrátil ze studií zlouhou dobou ses vrátil ze studií zlouhou dobou ses vrátil ze studií z    Finska. Finska. Finska. Finska. 
Severské zemSeverské zemSeverské zemSeverské zeměěěě jsou obecn jsou obecn jsou obecn jsou obecněěěě ve využívání  ve využívání  ve využívání  ve využívání 
inkluzivních metod hodninkluzivních metod hodninkluzivních metod hodninkluzivních metod hodněěěě daleko. P daleko. P daleko. P daleko. Přřřřivezl sis ivezl sis ivezl sis ivezl sis 
odtamtud nodtamtud nodtamtud nodtamtud něěěějaké zkušenosti, které budou jaké zkušenosti, které budou jaké zkušenosti, které budou jaké zkušenosti, které budou 
využitelné i pro práci brnvyužitelné i pro práci brnvyužitelné i pro práci brnvyužitelné i pro práci brněěěěnské bunské bunské bunské buňňňňky Skautingu ky Skautingu ky Skautingu ky Skautingu 
pro všechny?pro všechny?pro všechny?pro všechny?    

    

Ze skautského prostředí jsem tam bohužel mnoho 
informací nenačerpal. Ale co se týká vzdělávacího 
systému, tak to je opravdu pecka. Celý finský systém 
vzdělávání má o dost jiné postavení než ten náš, 
funguje jinak a podpora dětí i učitelů je o dost jiná. 
Inkluzivní trendy jsem vnímal hlavně v případě socio-
kulturně znevýhodněných dětí. Dětí s lehčím 
postižením – například ty se specifickými poruchami 
učení, pozornosti a hyperaktivní děti - jsou ve Finsku 
součástí běžných tříd podobně, jako tomu je u nás. 
Dostává se jim však větší individuální péče 
v takzvaných „small classes“, ve kterých se učí ti, kteří 
vyžadují nějaký specifický přístup. Tyto „malé třídy“ 
jsou součástí běžných škol. Žáci, kteří potřebují 
individuální podporu, si do těchto tříd odskočí na pár 
hodin týdně, ostatní předměty mají s celou třídou. 
Seznámil jsem se také s bohatou zásobou finských 
knih o inkluzi. V nich bude určitě možné najít spoustu 
teoretických i praktických informací. 

  
Práci sPráci sPráci sPráci s    dddděěěětmi se zdravotním postižením ve tmi se zdravotním postižením ve tmi se zdravotním postižením ve tmi se zdravotním postižením ve 
skautských oddílech se vskautských oddílech se vskautských oddílech se vskautských oddílech se věěěěnovala i tvá diplonovala i tvá diplonovala i tvá diplonovala i tvá diplomová mová mová mová 
práce. O práce. O práce. O práce. O ččččem konkrétnem konkrétnem konkrétnem konkrétněěěě je a jaké jsou ve stru je a jaké jsou ve stru je a jaké jsou ve stru je a jaké jsou ve struččččnosti nosti nosti nosti 
její výsledky?její výsledky?její výsledky?její výsledky?    
    

Výzkum v mé práci se zaměřoval na integraci dětí 
s postižením do skautských oddílů. V kvantitativní 
části jsem se věnoval všem typům postižení a zjišťoval 
jsem, kolik dětí se specifickými potřebami bylo 
v oddílech, které jsem zkoumal. Kvalitativní část jsem 
zúžil pouze na poruchy autistického spektra. Vedl 
jsem dvě případové studie úspěšných integrací. 
Výsledky toho výzkumu ukázaly, že v Junáku jsou 
zapojeny spíše děti s lehčími typy postižení. Jen 
výjimečně jsou do oddílů začleněni ti, kteří mají 
náročnější potřeby. Nejde o reprezentativní výzkum, 
ty výsledky jsou spíše orientační. Případové studie 
potvrdily, že nezbytnou částí úspěšné integrace je 
spolupráce všech, kterých se integrace týká, tedy 
rodičů, dítěte se specifickými potřebami, intaktních 
členů oddílu, a oddílové rady.  
 

Vašek Zeman – Šík 
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ReportážReportážReportážReportáž    
    

Co jsem si odvezl z Provazu 
    

Jak vypadalo první setkání vedoucích oddílů, do kterých chodí děti se specifickými 
potřebami, očima jednoho z účastníků. 
    

S lehkou nadsázkou mohu říct, že jsem si Provaz 
nevybral, ale že jsem na něj byl poslán. Naše vlčácká 
smečka se v minulém roce rozrostla o deset nováčků. 
Když je v létě na společném táboře viděla Vilík, 
vůdkyně našich světlušek, řekla mi: „Hodil by se ti 
Provaz.“ Nechtěla, abych je svázal, neradila, že bych se 
měl jít oběsit, ale bylo to doporučení přihlásit se na 
říjnovou akci odboru Skauting pro všechny. Na té se 
mají setkat vedoucí oddílů, do kterých chodí i děti se 
specifickými potřebami. Nebyl jsem si úplně jistý, 
jestli se podílím na vedení takového oddílu. Pozvání 
jsem bral spíše jako reakci na „vlčáckou lehkost 
neposedného bytí“. Zároveň jsem však měl chuť 
setkat se s jinými vůdci, sdílet zkušenosti a těžkosti, 
inspirovat se, něco se naučit. Navíc pozvánka 
slibovala prémii v podobě relaxace. 
 

 
Hned první aktivita pátečního večera mě zbavila 
nejistoty, jestli i u nás ve smečce jsou kluci se 
specifickými potřebami. S tím pojmem jsem si do té 
doby spojoval především, tělesné postižení, ztrátu 
sluchu nebo zraku. Společně jsme navrhovali, co 
všechno může být specifickou potřebou. Knedla, která 
program vedla, vše zapisovala a třídila do skupin, 
které mají něco společného. Během pár minut se tak 
můj pohled na to, co všechno může být onou 
specifickou potřebou, násobně rozšířil. 
 

    

Ve vypůjčených kůžích 
    

Už tady začala klíčit cenná přidaná hodnota toho, co 
jsem si z víkendu odvezl. Jsem teď o dost vnímavější a 
citlivější k situacím, kdy je třeba naplňovat potřeby 
všech dětí, které v oddíle mám. S pohledem skrze tyto 
potřeby jsme se během víkendu potkávali na každém 
kroku, na vlastní uši a mnohdy i na vlastní kůži. A tyto 
„kůže“ jsme si občas i půjčovali. V jednom okamžiku 
jsem se tak snažil vcítit do homosexuálního kluka 
vozíčkáře v programu o toleranci, za chvíli si krájel 
chleba poslepu a mazal ho máslem, když jsme 
procházeli terénní gamebook o tématu zrakové 
postižení. V neděli dopoledne jsem se pak snažil 
uhodnout, jestli to, co na mě gestikuluje kolega z 
týmu, znamená ve znakové řeči souhvězdí nebo 
sněhuláka. 
 

Nejintenzivnějším zážitkem byl večerní příběh 
hluchoslepé dívky Helen Kellerové, který jsme si 
prožili. O jejím osudu jsem slyšel už dříve. Byl jsem 
však fascinován tím, co všechno je možné. Dostal jsem 
se do slepé uličky, když jsem se měl beze zraku a beze 
slov jen doteky domluvit s partnerem, co vymo- 
delujeme z hlíny. Naopak jsem si náramně užil 
vzájemné čtení obličeje hmatem a tanec, kdy jsem 
vůbec nevěděl, s kým tančím, jen to, že je to vřelé a 
příjemné.  
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O co nám vlastně jde?  
 

Podobně silná byla i sobotní supervize s Michalem 
Chytrým. Řešili jsme s ním konkrétní situaci - jak se 
zachovat, když vlče záměrně odmítá jednoduchý 
pokyn, (např. postavit se k ostatním do řady) a snaží 
se tím získat pozornost, kterou tak bere plánovanému 
programu. Bylo zajímavé, jak jsme postupně vytvářeli 
řešení, jak jsme se postupně dostávali „k sobě“ jako k 
vůdci a odpovídali si na otázky jako: „O co mi vlastně 
jde?“.  

 

Do zápisníku jsem si při tomhle programu napsal 
větu od Karla Čapka, kterou citoval supervizor: 
„Člověk se nemůže zbavit toho, o čem mlčí“. Kromě 
uvedených programů jsme si mohli vyzkoušet ještě 
program o práci se stereotypy a předsudky, nebo 
program o využití pohybu a dramatických her pro 
různé příležitosti v oddíle. Celý víkend byla všem 
přístupná knihovnička Skautingu pro všechny s 
bohatou nabídkou knížek a materiálů ke všem 
různým tématům týkajícím se práce s dětmi se 
specifickými potřebami. Kdyby to z předešlých řádků 
vypadalo, že Provaz byl akcí, při které jsme hlavně 
seděli a diskutovali, musím vás vyvést z omylu. Tolik 
způsobů, jak se dostat z bodu A do bodu B, jaké jsem 
si vyzkoušel při hraní gamebooku, jsem snad nikdy 
nezažil. Navíc, když máte udělat stojku na nártech 
druhého, a ujít tak deset metrů, zjistíte, že opravdu 
platí – musíme si pomáhat, jinak daleko nedojdeme. 
A věděli jste, že i ve znakové řeči je nářečí? Že 
Moraváci ukazují trochu jinak než Pražáci? Já to 
nevěděl. Také už vím, jak hezky se umí loučit skauti z 
Českého Těšína, říkají: „Byvuo mi mivuo“. A mají 
pravdu. Chcete, aby Vám taky „byvuo“? Přijeďte na 
jarní Provaz. 
 

Michal Miko – Miky 
Nové Město na Moravě 

    
 
 
 

Mimochodem skautem 
 
 

Skauti a skautky z Jesenicka: 

Na výpravě s dětmi z Ester 
 

O víkendu od 5. do 7. října se na skautské základně v Mikulovicích u Jeseníku 
uskutečnila společná výprava místních skautek, skautů z Jeseníku a dětí ze sociálně 
znevýhodněných rodin na Javornicku, se kterými dlouhodobě pracuje občanské 
sdružení Ester Zálesí. 
 
Výprava se konala v bývalém areálu vojenské posádky 
v Mikulovicích, kde dnes má svou základnu 
mikulovické skautské středisko. Na programu výpravy 
byla spousta společných her a programů – děti si 
vyzkoušeli střílení z luku, ze vzduchovky, procházeli se 
po slack lině nebo uvařit vodu na ohni. Jedním z cílů 
společného víkendu bylo i seznámit děti z Javornicka 
se skautingem. Proto byly zábava a hry občas 
proloženy představením některých skautských zásad 
a hodnot a toho, jak fungují skautské oddíly. Kromě 
toho  si  všichni,  kdo  se  výpravy  zúčastnili,  mohli  v  
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sobotu před obědem prohlédnout spoustu fotek z 
tábora jesenických skautů a z jejich výprav. 
 
Výprava byla součástí projektu s názvem 
Mimochodem skautem, který realizuje odbor 
Skauting pro všechny a který se zaměřuje na podporu 
práce s tématem sociální znevýhodnění v Junáku. Pro 
tuto výpravu jsme také připravili tři programové 
bloky, ve kterých jsme se věnovali stereotypům a 
předsudkům a ve kterých se děti ze všech tří skupin 
mohly podrobněji seznámit. 
 
Tato výprava by neměla být poslední společnou akcí 
skautů z Mikulovic a Jeseníku a dětí z Javornicka, v 
budoucnu by na ni měly navázat další společné akce. 
 

Václav Zeman – Šík 
 
 
 

 

Chcete takovou výpravu taky? 
 
Pokud byste měli zájem o uspořádání podobné 
společné výpravy s dětmi z vyloučených lokalit a 
chtěli byste pomoci s kontaktováním vhodné 
organizace nebo se skladbou programu, kon- 
taktujte nás na e-mailu spv@skaut.cz. 

 
 

 

Skauting pro všechny zve: 
 

Večer na téma: 

Brněnská buňka Skautingu pro všechny se představuje… 

Jsi vedoucím oddílu z Brna nebo okolí? Máš v oddíle děti, se kterými to není jednoduché? Je 
někdo z oddílu stranou kolektivu a nedaří se vám zapojit ho mezi ostatní? Nepiš do Cosmo- 

molitanu, ale přijď si o tom s námi popovídat! 

Během večera představíme vznikající brněnskou buňku Skautingu pro všechny, příklady 
oddílů, které mají dobrou zkušenost se zapojením dětí se specifickými potřebami, a budeme 

vám k dispozici pro všechny vaše dotazy. Přijďte, těšíme se na viděnou! 

Kdy: pondělí 3. prosince 2012 od 18:30 do 20:30 

Kde: Záhrada Café Therapy (Údolní 37, Brno) 

(místo ještě není potvrzené, kdyby se změnilo, dáme vám vědět na stránce spv.skauting.cz) 
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Příběh začlenění 
 
 

Najít zlatou střední cestu 
 

Se skautkou z jednoho pražského oddílu chodí do oddílu její adoptivní sestra. Tato 
sestra se narodila s takzvaným Fetálním alkoholovým syndromem. Má poškozený 
mozek kvůli tomu, že její matka v těhotenství pila alkohol. Skautka napsala o jejím 
fungování v oddíle čekatelskou práci a díky tomu o tomto syndromu zjistila mnohem 
víc. Přečtěte si část z toho, co o své sestře do čekatelské práce napsala. 
 
Když sestra začínala chodit do oddílu, měla problém v 
komunikaci s ostatními holkami. Nebylo to v tom, že 
by komunikovala málo, spíš naopak. Vždycky 
potřebovala, a pořád potřebuje, hodně fyzického 
kontaktu. To nejspíš holkám nebylo úplně nepří- 
jemné. Sestra taky hodně mluví. Člověk potřebuje pro 
komunikaci s ní hodně trpělivosti a nadhledu. To bylo 
pro její vrstevníky dost těžké. Postupem času to bylo 
čím dál lepší a teď je to už úplně v pohodě. Holky se ji 
naučily brát takovou jaká je. I díky velké snaze jejích 
vedoucích, které to sestře i holkám trpělivě 
vysvětlovaly. 

 
Fetální alkoholový syndrom je vrozená 
vada. Toto postižení je známo více než 30 let. 
Vyvolává ho požívání alkoholu v době 
těhotenství. Jak uvádí Barbora Staňková ve své 
bakalářské práci, „Výzkumy ukázaly, že i malé 
množství alkoholu konzumovaného během 
těhotenství, může velmi vážně poškodit plod.“ 
Alkohol může zpomalovat růst plodu, 
způsobovat vývojové vady v obličeji, poškozovat 
mozek. Nezralé mozkové buňky jsou hodně 
citlivé a lehce u nich dojde k poruše. Dítě s tímto 
postižením, může být těžké poznat. Lehce se 
stane, že si to někdo splete s hyperaktivitou. 

 
Bylo důležité, že vedoucí hlídaly, aby na ni nikdo nebyl 
ošklivý, a zároveň jí říkaly, co a proč je ostatním 
nepříjemné a jak to má dělat správně. Když se pak 
sestra chovala správně, vždycky ji pochválili. Taky se 
snažili pomocí her vytvářet situace, při kterých mohla 
zažívat úspěch. 
 

Sestra má spoustu dobrých vlastností – umí se pěkně 
starat o nevidomé, nemocné nebo staré lidi a o 
zvířata. Je dobré o těchto jejích přednostech vědět, 
abychom je mohli ukazovat i ostatním dětem. Má ale 
špatnou paměť. Když vysvětlujeme pravidla hry, tak si 

je často nezapamatuje. Není to tím, že by nedávala 
pozor, ale prostě jí to nejde. Občas jí tedy píšeme 
pravidla na papír, který vyvěsíme na viditelné místo. 
 

Ani potom, kdy jsem dopsala čekatelskou práci, si 
nejsem úplně jistá, nakolik je možné uzpůsobovat 
všechen program oddílu pro dítě s postižením, když je 
pak méně zábavný pro ostatní. Nejspíš to chce najít 
zlatou střední cestu. Myslím si ale, že vedoucí mu 
může být velkou oporou v tom pochopit a srovnat se s 
tím, že mu něco nejde. Ostatní děti se pak můžou 
naučit, že si všechny hry nemusí užít jen oni a že je 
občas potřeba brát ohled na potřeby ostatních. U 
některých her to jde snadno vymyslet tak, aby dítě s 
postižením mělo ve hře jinou roli než ostatní, 
upravenou jeho schopnostem, ale přesto potřebnou.  
 

Při hrách se proto snažíme dodržovat několik zásad. Je 
důležité, aby pravidla byla co nejjednodušší a ostatní 
přitom mohli vybít energii. Důležité také je, aby se 
děti jako je má sestra při hře věnované jim, nemusely 
porovnávat s ostatními, ale buď sami se sebou a 
svými výsledky, nebo aby vyhrál celý tým – tudíž 
nebylo jasné, čí zásluhy to přesně jsou. 
    

 
    

ČČČČlánek byl zpracován na základlánek byl zpracován na základlánek byl zpracován na základlánek byl zpracován na základěěěě    ččččekatelské práce ekatelské práce ekatelské práce ekatelské práce 
ssss    názvem „Dítnázvem „Dítnázvem „Dítnázvem „Dítěěěě s postižením ve skautském  s postižením ve skautském  s postižením ve skautském  s postižením ve skautském oddíle oddíle oddíle oddíle ----    
DítDítDítDítěěěě s fetálním alkoholovým syndromem“, která  s fetálním alkoholovým syndromem“, která  s fetálním alkoholovým syndromem“, která  s fetálním alkoholovým syndromem“, která 
byla napsána pro byla napsána pro byla napsána pro byla napsána pro ččččekatelský kurz ekatelský kurz ekatelský kurz ekatelský kurz ŘŘŘŘememememřřřřich 2012.ich 2012.ich 2012.ich 2012.    
 
 

 

Podobná práce na vašem kurzu 

Nabídněte podobné téma o práci s dítětem se 
specifickou potřebou jako jedno z možných 
témat absolventské práce na vašem kurzu. 
Pokud si nejste jisti, že můžete práci po odborné 
stránce vést, nabízíme vám konzultace, pomoc s 
výběrem témat atp. 
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Poradna 
 
 

Tulák: Jak pracujeme v oddíle s dětmi s ADHD 
    

Do Poradny Skautingu pro všechny přišel dotaz, který se týkal práce s dítětem s ADHD 
(porucha pozornosti s hyperaktivitou) v oddíle. S tou se dnes vedoucí oddílů setkávají 
stále častěji a může být pro řadu z nich dost náročná. Přetiskujeme vám odpověď, 
kterou na tento dotaz připravil jeden z vedoucích, kteří mají s prací s těmito dětmi 
dlouhodobou zkušenost. 
 
Zde uvádíme zkrácenou část dotazu: 
 
Mám v oddíle skautů hyperaktivního kluka, resp. 
přestože jsem neviděl přímo jeho zdravotnickou 
dokumentaci, z informací od rodičů a z jeho projevů 
plyne, že se jedná o formu ADHD/hyperkinetické 
poruchy, trpí zcela jasně poruchami pozornosti a 
soustředění, je impulzivní, zlostný, vyrušuje při 
jakémkoliv programu vyžadujícím soustředění či 
ticho. Neposlouchá vedení, pokud se mu to zrovna 
nehodí, je občas neuvěřitelně drzý a často lže. 
Neustále vyžaduje pozornost, prošel si nejspíš doma i 
ve škole lecčíms, takže neváhá provokovat, vyrušovat, 
ignorovat příkazy či ničit věci, aby si přitáhl pozornost 
ostatních kluků nebo (především) vedení.  
(…) 
Za následek to má, že ho zbytek oddílu naprosto 
vylučuje. Patří k novým členům (zatím s námi byl 
jeden rok a jednou na táboře), takže většina oddílu je 
starší. Nikdo s ním nikdy nechce být v žádné skupině 
ani dvojici. Když dorazí na schůzku, všichni se tváří 
otráveně, případně to hlasitě komentují (přes napo- 
menutí).  
(…) 
Je nevyhnutelné přizpůsobovat program – jsou věci, 
které bych si s "obyčejnými" kluky dovolil, ale protože 
ho mám v oddíle, tak v zásadě nemohu – jakékoliv 
akce, kde by byl dlouho bez dozoru / někoho, kdo by 
mu věnoval (nebo byl nucen věnovat) pozornost by 
mohly skončit katastrofou. Programy vyžadující 
dlouhodobější soustředění jsou v zásadě nemožné 
jinak než ve formě "osobního vedoucího", protože 
postrádá schopnost se samostatně soustředit na 
něco, co nepokládá za zábavné. 
(…) 
Největší obavu mám z toho, že protože si s ním v 
zásadě nedokážeme poradit, ztrácí náš program na 
kvalitě, častěji se dostáváme na konec psychických sil 

a činíme špatná rozhodnutí, a také ztrácíme motivaci 
nějaký dobrý program vyrábět. Jsme v bludném 
kruhu, který podle mě vede až k vyhoření a 
smutnému konci. 
 
 
Společně s odpovědí, kterou jsme na dotaz napsali, 
jsme poprosili o zodpovězení dotazu ještě jednoho 
z vedoucích, o kterém víme, že už delší dobu vede 
oddíl, do kterého chodí několik vlčat s ADHD. Ta mají 
podobné projevy, jako chlapec, kterého se týkal 
dotaz. 
 

Tato odpověď by mohla být zajímavá i pro vás, proto 
ji se souhlasem autor přetiskujeme: 
 
 
„Když jsem si pozorně přečetl rozsáhlý email 
popisující dopady a důsledky mravenčí práce s ADHD 
klukem, docela se mi asociovaly podobné okamžiky, 
které jsme zažívali v minulých letech v oddíle také. 
Ani letos jsme nebyli ušetřeni, avšak oproti minulému 
roku máme už „jen“ 6 kluků (z 36) s problémovým 
chováním. Musím předem upozornit, že nemám v 
rukávu žádnou „zázračnou“ radu či techniku, která 
problém vyřeší a pomůže konkrétní případ ADHD 
zvládnout. Co si budeme povídat, každý případ 
problémového chování je natolik jedinečný, že 
hledání cest na komunikaci a zvládnutí je často jako 
hledání studně v poušti. 
 

Situace ve vašem oddílu se zdá být vcelku vážná, 
nicméně vidím jistou podobnost s problémovým 
chováním jednoho kluka z našeho oddílu, kterého 
budu dále nazývat „Bob“ a uvedu na příkladu, jak se 
situace vyvíjela a vyvíjí – třeba to pomůže inspirovat 
či vyzkoušet něco podobného.  
 

Bob již krátce po příchodu do oddílu zamíchal všem 
vedoucím pečlivě rozdané karty, neboť se dost 
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vymykal všemu, co jsme znali. Vedle nepozornosti a 
nezájmu o program byl, navzdory svému malému 
vzrůstu, značně drzý a agresivní vůči svým i starším 
vrstevníkům.  Postupem času se zdálo, že někteří 
vedoucí k němu nacházeli cestu skrze jeho záliby, ale 
především značnou dávkou trpělivosti a i metodou 
individuálního přístupu (který ovšem netrval dlouho). 
Po roce trpělivosti jsme začali více spolupracovat s 
rodiči a po pár návštěvách během dalšího roku jsme 
zjistili bližší fakta o minulosti a o současném 
rodinném zázemí. Mělo to velký vliv na udělání si 
obrazu a na způsob další komunikace s Bobem. 
 

S Bobem to bylo jako s počasím – občas se stalo, že byl 
Bob zcela bez problémů, ale pak najednou opět spadl 
do svých nálad a nasadil masku neohroženého 
salámisty. Třetím rokem se stav spíše zhoršil, 
agresivita s věkem vzrostla, přidaly se vulgarismy a 
schůzky přestaly být zvladatelné. Nastalo období 
tápání, jak dál. Promluvy z očí do očí nezabíraly, 
napomínání měla efekt jen mírný či žádný. Chování 
přebírali i ostatní v šestce, Bob si získal u ostatních 
status rebela a rozhodně nebyl v davu neoblíbený. A 
tak jsme zavedli metodu mlčení. Spočívala v tom, že 
když někdo vyrušoval, vedoucí se odmlčeli až do doby, 
než si toho někdo všimnul. Bylo jasné, že mlčení 
znamená žádný program, žádné hry, prostě nic, na co 
se kluci vždy těšili. Časem se i povedlo, že se kluci 
naučili ukáznit sami sebe a Bobovy projevy přestaly 
být hitem.  
 

Bylo zajímavé sledovat, jak si někteří postupně 
uvědomují, jak velký vliv mohou mít na to, jak 
program bude vypadat (pozor, kluci 9-10 let!). Stejně 
tak i Bob, aspoň na chvíli. Zavedly se komunitní kruhy 
a atmosféra se postupně pomalu, ale jistě uvolňovala. 
Zavedl se také systém třech varování za hrubé 
porušení   pravidel,   který   znamenal,   že   po   třetím 

varování byl varovaný poslán domů s patřičným 
vysvětlením důvodů. Velmi podstatné bylo splnění 
důsledku a neslevit ani po žadonění „já už budu 
hodný“. Bylo důležité slovo dodržet a nechat pocítit, 
že dohody prostě platí. Tato metoda se stala velmi 
účinnou. Bob začal více spolupracovat, i když pouze 
na "binárním" principu (budu zlobit = půjdu domů, 
budu dodržovat pravidla = užiju si schůzku). Fakt je, 
že nešlo už jen o Boba samotného, ale také o 
funkčnost šestky a zachování programu.  
 

Nezmizely však Bobovy projevy agresivního chování a 
výhružky vůči mladším členům. Zašlo to tak daleko, že 
jsme po další návštěvě u rodičů společně stanovili 
dohodu, že pokud se bude od návštěvy 3x opakovat 
vážnější incident spojený s nevhodným chováním a 
agresivitou, bude Bobova docházka pro daný školní 
rok ukončena. Tak se také bohužel v květnu stalo. 
Zpětná vazba byla silná – Bob doma údajně týden 
brečel, protože mu došlo, že to nebyla legrace. Od září 
2012 však chodí opět do oddílu. Schůzky jsou náročné 
a moje tolerance je již nízká. Opět jsem uzavřel 
dohodu o trojích incidentech a ukončení docházky. 
Znamenalo by to již vyloučení z oddílu. 
 

Je jistě důležité vynaložit hodně úsilí na integraci dětí 
s podobnými problémy do oddílu, ale předpokladem 
je také funkčnost spousty mechanismů, jako jsou 
např. spolupráce s rodiči, jasná pravidla a systém 
přirozených důsledků za jejich porušení, struktura 
schůzek s ohledem na přítomnost dětí s ADHD atd... 
Myslím si však, že v některých případech je na 
zvážení, zdali má integrace význam, zvláště pokud je 
dlouhodobým problémovým chováním jedince 
ohrožen zbytek členů oddílu.“ 
 

Tulák, Brno  
 

 

Program 
 
 

PROVAZ: Tržiště nápadů 
    

Jedna z místností nymburské základny Tortuga se během setkání PROVAZ 2012 
proměnila na necelé dvě hodiny v tržiště. Trhovci na svých stáncích ale nenabízeli 
ledasjaké zboží. Prodávali nakupujícím ty nejlepší praxe a aktivity z oblasti práce 
s dětmi se specifickými potřebami ze svých oddílů. Podívejte se na ty nejzajímavější 
z nich. 
 

Účastníci si mohli přivézt dobré praxe ze svých oddílů na jedno ze dvou témat: 
 

A) Jak pracujeme/pracovali jsme s dítětem se specifickou potřebou v oddíle 
B) Program, který přiblížil/přiblíží některou ze specifických potřeb členům oddílu 
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A) Jak pracujeme / pracovali jsme 
s dítětem se specifickou potřebou v oddíle 
 

Systém souboje v bojových hrách 
 

Děti, které jsou slabší nebo mají nějaký hendikep, 
mohou být často znevýhodněny v některých bojových 
hrách, nebo hrách, ve kterých je potřeba síla. Nabízím 
vám tedy několik postupů, které můžete v takových 
hrách využít, které nejsou založeny jen na opravdové 
síle a fyzické kondici. Zároveň v nich můžete využít 
toho, že herní sílu stanovíte opačně, než je tomu 
v reálu a silné dítě tak může najednou okusit, jaké to 
je být slabší. Herně slabší pak mohou ve hře žádat o 
pomoc ty herně silnější. 
 

1,2,… 
 

Jde o nejjednodušší variantu. Hráči v rámci jednoho 
týmu jsou očíslováni od jedné do tolika, jaký je počet 
členů týmu. Když se hráči při hře potkají, tak vždy 
vyšší číslo přemůže to nižší a nejnižší číslo přemůže to 
nejvyšší. Přemožený se musí dojít oživit na určené 
místo stejně jako při tradičních bojových hrách. 
 
Př.: Počet členů v týmech je 5, 5 a 6. Dáme týmům 
možnost přiřadit svým hráčům čísla. Týmy s počtem 5 
mají čísla 1,2,3,4,5. Týmy s počtem 6 mají čísla 
1,2,2,3,4,5. Poté čísla přiřadíme přesně naopak (1 > 5, 
2 > 4, …) 
 
Pozn.: Osvědčilo se čísla psát na ruku lihovým fixem a 
nezdvojovat početnějším týmům číslo 1, které má 
důležitou roli. 
 

Dračí doupě 
 

V nejjednodušší variantě mají hráči kartu bojovníka, 
který má obranné a útočné číslo. Pokud se dva hráči 
potkají, postupně na sebe útočí (každý je jednou 
útočník a jednou obránce). Kdo útočí (útočník), hodí 
kostkou a hodnotu přičte ke svému útočnému číslu, 
pokud je tento součet vyšší než obranné číslo obránce, 
obránce umírá. Oba hráči mohou současně umřít, 
nebo současně přežít, nebo zemře jeden z nich. 
 

Martin Setnička 

B) Program, který přiblížil / přiblíží 
některou ze specifických potřeb členům 
oddílu  
 

Nevidomá baba 
 

Pomůcky: šátek do dvojice 
 

Počet hráčů: sudý počet, max 14 
 

Prostor: vymezený bezpečný prostor pro hru na babu. 
Venku i uvnitř. 
 

Cíl hry: vzájemná spolupráce, rozvoj sebedůvěry, 
získání nových poznatků prožitkem 
 

Popis hry: Hráčům jasně vymezíme a ukážeme hrací 
prostor a upozorníme na bezpečnost. Rozdělíme 
hráče do dvojic. Jeden z nich bude v roli navigátora, 
který vidí, mluví, ale nemůže chytat. Pozor, ale může 
být chytán. Druhý ve dvojici bude slepý, může mluvit 
a bude předávat babu dál. Určíme první dvojici, která 
bude chytat. Po pár vystřídáních vyzveme hráče k 
vyměnění rolí. 
 

Zpětná vazba: Ptejte se: Která z rolí byla těžší? 
Důvěřovali jste navigátorovi? Na hru může dobře 
navázat podrobnější program nebo povídání o tom, 
jak pracovat s nevidomými.  
 

Hendikepovaní lidé 
 

Pomůcky: šátek pro každého hráče 
 

Počet hráčů: násobky 5 (lze však i více slepých) 
 

Prostor: členitý pestrý terén  
 

Cíl hry: rozvoj vzájemné spolupráce ve skupině, 
uvědomění si hendikepu druhých, získání nových 
poznatků prožitkem, osvojení si přístupu k 
hendikepovaným 
 

Popis hry: Pětičlenná skupina si vylosuje jednotlivé 
hendikepy a pomocí šátku si jej navodí. Slepý si 
zaváže oči. Hluchý si zaváže uši. Neschopný ovládat 
nohy si sváže nohy. Neschopný ovládat ruce si přiváže 
ruce k tělu. Němí si zaváže pusu. Poté zadávejte 
skupině různé úkoly (např., aby vám společně přinesli 
nějaký určený předmět, vykonali nějakou práci) 
Mohou si vypomoct i kárkou pro neschopného 
ovládat nohy. U mladších dětí můžete využít i 
symbolický rámec a říci jim například, že jsou již bez 
hendikepů, protože přinesli zázračný lék.  
 

Zpětná vazba: Zajímavý rozměr může této zdánlivě 
jednoduché aktivitě důkladně provedená zpětná 
vazba. Ptejte se: Který z hendikepů je podle vás pro 
život nejnáročnější? Jaké situace v běžném životě by 
pro vás byly s jakým hendikepem nejvíce náročné? 
 

Majda
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Tiráž 
 
 
 

Co je Skauting pro všechny – SpV? 
Odbor Skauting pro všechny (SpV) působí pod zpravodajem Výkonné rady Junáka pro program. Jeho cílem je 
podpora práce s dětmi se specifickými potřebami v Junáku. Posláním Odboru „Skauting pro všechny“ je 
podporovat, aby skutečně každé dítě se specifickými potřebami, které projeví zájem, mohlo být členem 
skautského oddílu a bylo plnohodnotnou součástí kolektivu, aby skautské oddíly byly k jejich integraci 
dostatečně připraveny a měly oporu v týmu odborníků i v celém hnutí a aby se hnutí aktivně prezentovalo jako 
inkluzivní, otevřená organizace, která je schopná s těmito dětmi pracovat. 

Tým SpV 
Na aktivitách skupiny Skauting pro všechny se v rámci úzkého týmu podílejí: 

Vít Masopust – Job 
Marie Vlasatá – Bedla 

Alžběta Hyková – Bětka 
Klára Kochová – Miramis 

Václav Zeman – Šík 
Marie Podvalová – Knedla 

Johana Schovánková – Jóža 
Václav Kučera – Kos 
Bára Šolková – Wiwi 

 

Co je Bulletin SpV? 
Bulletin SpV, který právě držíte v rukou, je zpravodaj, věstník, oběžník, informační tiskovina, zkrátka časopis 
pro všechny zájemce o téma otevřenosti českého skautingu. Bude vám zhruba jednou za dva měsíce přinášet 
zprávy o všem, co jsme udělali a co se chystáme na tomto poli udělat. 

Integrace je když... 
Odborníci se shodují, že integrací dítěte se specifickou potřebou (tj. scelením, sjednocením) se dějí dvě základní 
věci. Dítě se zařazuje mezi ostatní děti a učí se s nimi žít. Ostatní děti se zase učí žít s ním, řešit nové situace, na 
které nejsou zvyklé apod. Není to tedy, jak by se mnozí mohli domnívat, včlenění jedné části do druhé, ale 
spojení dvou částí. Je to proces obohacování se navzájem.  

SpV na facebooku 
Chcete mít více aktuálních informací o všem, co se děje na poli integrace a otevřenosti Junáka? Připojte si na 
svůj Fb profil naši stránku. Sledujte nás on-line a sdílejte s námi vše, co s tématem souvisí. 

Kontakt 
Pokud byste chtěli získat podrobnější informace k článkům a aktivitám odboru SpV nebo nám poslat tip na 
témata pro další bulletin, kontaktujte nás na adrese: 
 

spv@skaut.cz 
http://spv.skauting.cz/ 

 


