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Vystoupili jsme na jednání Náčelnictva 

Dva zástupci odboru Skauting pro všechny a 
jeden člen Rady SpV vystoupili na lednovém 
jednání Náčelnictva Junáka. Představili 
dosavadní činnost odboru, výstupy ročního 
projektu i témata, na která se chceme zaměřit v 
budoucnu. Po jejich vystoupení následovala 
debata s členy Náčelnictva o tom, jaká rizika 
může představovat otevření Junáka všem dětem 
se specifickými potřebami. Podrobnější pohled 
na toto vystoupení očima dvou členů Náčelnictva 
si můžete přečíst na dalších stránkách bulletinu. 

 

Spustili jsme přihlašování na jarní 
PROVAZ     

Na začátku března jsme spustili možnost 
přihlašování na PROVAZ 2013. Toto setkání všech 
vedoucích oddílů, do kterých dochází i děti se 
specifickými potřebami, se bude tentokrát konat 
poblíž Brna ve dnech 3. až 5. května. Na 
programu bude kromě tradiční výměny 
zkušeností i možnost absolvování skupinové 
supervize nebo setkání s odborníky na témata, 
která si předem vyberete. Podrobnosti k 
přihlášení najdete v pozvánkách na závěru 
Bulletinu nebo na webové stránce 
provaz.skauting.cz. Přihlašovat se můžete do 15. 
dubna. 

 

Plzeňská buňka pořádá tématický večer 

V úterý 12. března se v Plzni uskuteční první 
tématický večer plzeňské buňky Skautingu pro 
všechny. Tématem setkání je výměna zkušeností 
mezi vedoucími, kteří mají v oddílech děti se 
specifickými potřebami, možnost vyzkoušet si 
některé z těchto potřeb prostřednictvím 
připravených aktivit na vlastní kůži i seznámení s 
odborem Skauting pro všechny. Jsi - li z Plzně a 
okolí, neváhej a doraž!     

Druhý brněnský večer bude 17. dubna 

Brněnská buňka Skautingu pro všechny 
uspořádá svůj druhý tématický večer ve středu 
17. dubna. Tématem bude komunikace s rodiči. 
Podrobnější informace naleznete na našem webu 
spv.skauting.cz. Zde si také můžete přečíst článek 
o prvním tématickém večeru a prohlédnout 
fotogalerii z něj.  

    

Připravujeme se na Obrok 

Pokračují přípravy našeho možného zapojení do 
letošního Obroku. Naše zapojení má stále 
konkrétnější obrysy. Zapojíme se do jeden a půl 
hodinových bloků v rámci VaPro, budeme mít 
svůj stánek v rámci Odborového dne. Na něm si 
budete moci vyzkoušet některé úkoly z odborky 
„Z nevýhody výhoda“, která bude součástí 
připravovaného roverského programu. Možná 
připravíme i některou z večerních diskuzí. Obrok 
se bude konat od 5. do 9. června na vodním hradě 
Švihov. 

 

Výjezdní porada odboru SpV 

Poslední únorový víkend jsme strávili na společné 
výjezdní poradě na Jobově chalupě v Kamenické 
Stráni. Kromě výletu na běžkách jsme za 
neustávajícího chumelení zvládli dokončit 
strategický dokument odboru, popsali náplně 
činností všech členů týmu a určili si témata a cíle, 
kterým se chceme v tomto roce věnovat. Občas 
úmorné plánování konečně začne přecházet v 
konkrétní výsledky… 

  



Zajímáme se o podobu vzd
v Junáku 

V únoru jsme se sešli se zpravodajkou VRJ pro 
vzdělávání Barborou Tichavovou 
abychom zjistili, co se aktuálně d
skautského vzdělávání. Informovali jsme ji o 

 
 

 

Tomáš Doležel 
Kewin 

SpV Brno 
 

Činnost brněnské buňky se zatím rozjíždí 
pozvolně. V prosinci jsme uspo
tematický večer, kde jsme představili bu
odbor Skauting pro všechny. Za zhruba p
kdy fungujeme, se ustálil (a zárove
náš tým, což je důležité pro další 
buňky.  

V dubnu budeme pokračovat v 
tematických večerů. Tématem večera, který se 
uskuteční 17. dubna, bude Komunikace 
s rodiči. Všichni, kdo to máte do Brna kousek, a 
toto téma by vás zajímalo, jste srde
Více informace naleznete již brzy na webu.

Největším počinem buňky v letošním školním 
roce bude spolupořádání Provazu 2013, 
celostátního setkání vedoucích oddíl
kterých chodí i děti se specifickými pot
Setkání se uskuteční od 3. do 5. kv
základně Strážná nedaleko Brna a op
všichni zváni. 
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tom, jak se dále budeme moci zapojovat do 
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materiálu a jak bude s 
naloženo. Dva zástupci odboru se také chystají na 
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Renata Kopalová 
Renča 

SpV Plzeň    
 

K ustavení plzeňské bu
všechny jsme se sešli  7. Listopadu lo
roku. Zúčastnily se t
Jóža z pražského týmu odboru Skauting pro 
všechny. Byla jsem zde pov
buňky. Od té doby jsme dosud m
společné porady, př
zasedání okresní rady Junáka Plze
získaly do týmu další 
době připravujeme na 12.
setkání s názvem “ 
kterým si nevíš rady? P
popovídat….“. Slibujeme s
zmapujeme oddíly v
integrují děti se specifickými pot
nabídneme jejich vedení naši podp

V plzeňské buňce prozatím p
Kopalová – Renča, Anna Kuželková 
Michala Blumová – Mišta, Eva Kohoutová 
El. Pokud byste se kdokoli další z
chtěl mezi nás přidat, budeme jen a jen rádi. 
Napište mi na email 
Těším se na případnou spolupráci!
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ky. Od té doby jsme dosud měly dvě 

né porady, představily jsme se na 
zasedání okresní rady Junáka Plzeň-město a 
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Rozhovor 
 

Jana Straková:  

Školy by měly více spolupracovat s volnočasovými 
organizacemi na naplňování potřeb všech dětí 
S odbornicí na oblast vzdělávání Janou Strakovou o tom, zda jsou volnočasové 
organizace v Česku připravené na vytváření inkluzivního prostředí, o spravedlnosti ve 
vzdělávání i o tom, jak tyto organizace mohou poskytnout dětem z méně podnětného 
prostředí podněty, které jim neposkytne rodina. 

 

Čím dál tím častěji diskutovaným 
tématem mezi odborníky, kteří se 
zabývají pedagogikou, začíná být i to, 
jakým způsobem se mohou volnočasové 
organizace podílet na vytváření 
otevřeného (inkluzivního) prostředí. Jak 
daleko je v tomto případě Česká 
republika ve srovnání se zahraničím? 

Komplexní srovnání situace v České republice a 
jinde bohužel neumím provést. V řadě zemí jsou 
volnočasové aktivity organizované školou. Tam je 
dostupnost těchto aktivit pro všechny žáky 
přirozeně větší. U nás je tradice jiná a zapojení 
dětí do volnočasových aktivit je výlučně 
iniciativou  rodin.  To  často  znevýhodňuje  žáky  

 „Myslím, že nejdříve si musíme 
uvědomit, že máme v oblasti 
spravedlivosti problém, pak ho 
musíme chtít řešit a pak teprve 
začneme přemýšlet, jak. To bude 
chvíli trvat.“  

z méně podnětného prostředí. Ti jsou tak 
ochuzování o důležité podněty, které volnočasové 
organizace přinášejí. Tito žáci jsou znevýhodněni 
hned dvakrát: Kromě toho, že jim rozmanité a 
kulturní podněty neposkytne rodina, nezískají je 
ani v rámci organizovaných mimoškolních 
aktivit. Je skvělé, že volnočasové organizace 
přemýšlejí o tom, jaká je jejich zodpovědnost ve 
vztahu k poskytování stejných příležitostí všem 
dětem. 

 

Pedagogika volného času je dnes na řadě 
univerzit samostatným oborem. Pracuje 
tato oblast také s inkluzí a se snahou 
vytváření otevřeného prostředí v 
dětských kolektivech? Na jaké překážky se 
přitom nejčastěji naráží? 

Otázce spravedlivosti ve vzdělávání je v české 
pedagogické komunitě i v české společnosti 
obecně věnována nedostatečná pozornost. Ve 
společnosti je sdíleno přesvědčení, že za vzdělání 
dítěte je zodpovědná rodina a že je zcela 
přirozené, když děti, „o které se rodiče starají“, 
mají ve vzdělávacím systému lepší příležitosti, 
než děti, u kterých „rodina selhává“.  
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Pedagogové věří, že je důležité, aby „měřili všem 
stejným metrem“, pomoc dětem, které jsou 
znevýhodněny, nepovažují za svou primární 
povinnost. Poměrně časné rozdělování dětí do 
výběrových a nevýběrových škol je považováno za 
správné a užitečné z hlediska výchovy budoucích 
elit, a to jak rodiči, tak učiteli. Myslím, že 
pedagogika volného času jako disciplína v tomto 
ohledu nijak nevybočuje, ale řekla bych, že 
pedagogové volného času jsou mnohdy ke 
specifickým potřebám dětí citlivější než učitelé ve 
školách a umějí lépe pracovat s heterogenními 
skupinami dětí, protože nad nimi nevisí 
Damoklův meč spravedlivého známkování a 
školních vědomostí. 

 

Jak velký význam při podpoře zdravého 
sebevědomí a sebepřijímání dítěte se 
specifickými potřebami mohou mít místa, 
kde děti tráví svůj volný čas? Jak moc 
mohou doplňovat vliv rodiny a školy? 

Velký. Mohou často lépe než škola zařídit, aby 
dítě v něčem uspělo a aby se mu dostalo uznání 
od ostatních, což je nenahraditelným zdrojem 
motivace. Mohou také dětem z méně 
podnětného prostředí poskytnout podněty, které 
jim nemůže zprostředkovat rodina. To jim může  

 

„Učitelé by měli vědět, co dítě 
potřebuje, a měli by se snažit mu 
tuto péči zajistit a koordinovat.“ 

 

významně pomoci i při práci ve škole. Jsou 
k dispozici výzkumné studie, které ukazují, že 
kvalitní volnočasové aktivity mohou do značné 
míry kompenzovat negativní vliv nepodnětného 
rodinného prostředí na výsledky vzdělávání. 
Jednou z nich je třeba studie Jiřího Šafra 
„Zájmové kroužky a oddíly jako zdroj sociálního 
kapitálu“, kterou najdete na Sociowebu. 

 

Jakým způsobem mohou volnočasové 
organizace spolupracovat se školami při 
práci s dětmi se specifickými potřebami? 
Co můžou školám nabídnout? 

Školy by měly především vědět o jejich existenci a 
měly by je doporučovat žákům a jejich rodičům. 
Učitelé by měli podle mého názoru cítit větší 
zodpovědnost za celkový vývoj dítěte a měli by 
aktivně hledat spolupráci nejen s rodiči, ale i 
s dalšími partnery, typicky právě třeba s 
organizacemi nabízejícími volnočasové aktivity.  

Učitelé by měli vědět, co dítě potřebuje, a měli by 
se snažit mu tuto péči zajistit a koordinovat. 
Bude ale ještě chvíli trvat, než se to školy naučí a 
hlavně, než to budou považovat za svou 
povinnost. V současné době se stále ještě 
setkáváme s tím, že dítě doučují dobrovolníci z 
nevládních organizací bez jakékoli vazby na 
školní práci a bez kontaktu s učitelkou dítěte. To 



2013 
březen 

 
 

6 

mi připadá z hlediska dostupných zdrojů jako 
velice rozmařilé a neefektivní.  

Povedou podle Vás připravované změny 
v českém školství (kampaň Česko mluví o 
vzdělání, reformní plány ministra Fialy) 
k intenzivnější spolupráci mezi školami a 
volnočasovými organizacemi na 
zajišťování potřeb všech dětí? 

Přála bych si, aby tomu tak bylo, ale obávám se, 
že to je běh na dlouhou trať. Jak jsem již uvedla, 
myslím, že učitelé nevidí svůj primární úkol 
v „zajišťování potřeb všech dětí“ a že to od nich 
neočekává ani společnost. Myslím, že sdílená 
představa je taková, že primárním úkolem 
učitelů je předat žákům vědomosti a že je 
legitimní vyžadovat ke splnění tohoto úkolu 
spolupráci rodiny. Učitelé často necítí povinnost 
se angažovat tam, kde rodina nespolupracuje.  

V poslední době se v oficiálních dokumentech 
setkáváme s požadavkem zajištění „rovných 
příležitostí“ nebo zvýšení „spravedlivosti“, ale 
obávám se, že společnost jednak deficit v této 
oblasti necítí, tvůrci vzdělávacích politik si 
nedovedou představit, co to je, a učitelé vůbec 
netuší, co všechno by to mohlo - a podle mého 
názoru mělo - znamenat pro jejich práci.  Myslím, 
že nejdříve si musíme uvědomit, že máme 
v oblasti spravedlivosti problém, pak ho musíme 
chtít řešit a pak teprve začneme přemýšlet, jak. 
To bude chvíli trvat. 

Jsou podle vás volnočasové organizace v 
České republice dostatečně připraveny 
(připravovány) na přijímání a práci s 
dětmi, které mají specifické potřeby? Jak 
by se v tomto ohledu mohly ještě 
zlepšovat?  

Podle mého názoru na to volnočasové organizace 
připraveny nejsou, ale nejsou na to připraveny 
ani školy. Skvělé je to, že se to volnočasové 
organizace chtějí naučit. Myslím, že lecčemus je 
možné se naučit od organizací, které provozují 
nízkoprahové kluby nebo doučování. Jinak by ale 
určitě stálo poučit se o tom, jakou roli hrají 
volnočasové aktivity při překonávání školního 
neúspěchu v zahraničí.  

Václav Zeman – Šík 

 

    
Jana Straková 
 
Vystudovala elektronickou fyziku a 
optiku na MFF UK a postgraduální 
studium na MU v Brně v oboru 
pedagogika. V letech 1983 – 1989 
pracovala ve Výzkumném ústavu 
matematických strojů a v Ústavu 
anorganické chemie ČSAV. V letech 1990 
– 1994 vyučovala přírodovědné 
předměty na Prvním obnoveném 
reálném gymnáziu (PORG), které 
spoluzakládala. V letech 2002-2010 
působila v Sociologickém ústavu AV ČR, 
kde koordinovala výzkum patnáctiletých 
žáků PISA-L. Od roku 2008 koordinuje na 
Ústavu pro informace ve vzdělávání 
výzkum gramotnosti dospělých. Do roku 
2008 pracovala v občanském sdružení 
AISIS jako šéfredaktorka časopisu 
Moderní vyučování. Vyučuje na 
Pedagogické a Filosofické fakultě UK. 
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Názory 
 

Skauting pro všechny na jednání Náčelnictva  
TTTTřřřři zástupci odboru Skauting pro všechny se zúi zástupci odboru Skauting pro všechny se zúi zástupci odboru Skauting pro všechny se zúi zástupci odboru Skauting pro všechny se zúččččastnili lednového jednání astnili lednového jednání astnili lednového jednání astnili lednového jednání 
NáNáNáNáččččelnictvaelnictvaelnictvaelnictva    Junáka. PJunáka. PJunáka. PJunáka. Přřřředstavili tu dosavadní edstavili tu dosavadní edstavili tu dosavadní edstavili tu dosavadní ččččinnost odboru i to, na co se innost odboru i to, na co se innost odboru i to, na co se innost odboru i to, na co se 
plánuje zamplánuje zamplánuje zamplánuje zaměřěřěřěřit do budoucna. Po pit do budoucna. Po pit do budoucna. Po pit do budoucna. Po přřřředstavení odboru následovala diskuze o edstavení odboru následovala diskuze o edstavení odboru následovala diskuze o edstavení odboru následovala diskuze o 
tom, jak by mtom, jak by mtom, jak by mtom, jak by měěěěl Junák do budoucna pracovat sl Junák do budoucna pracovat sl Junák do budoucna pracovat sl Junák do budoucna pracovat s    tématem práce stématem práce stématem práce stématem práce s    dddděěěětmi se tmi se tmi se tmi se 
specifickými potspecifickými potspecifickými potspecifickými potřřřřebami. O krátké shrnutí, jaký naebami. O krátké shrnutí, jaký naebami. O krátké shrnutí, jaký naebami. O krátké shrnutí, jaký na    nnnněěěě m m m měěěěla prezentace i diskuze la prezentace i diskuze la prezentace i diskuze la prezentace i diskuze 
dojem, jsme požádali dva pdojem, jsme požádali dva pdojem, jsme požádali dva pdojem, jsme požádali dva přřřřítomné ítomné ítomné ítomné ččččleny Náleny Náleny Náleny Náččččelnictva elnictva elnictva elnictva ––––    EviEviEviEviččččku a ku a ku a ku a ČČČČerta.erta.erta.erta.    

 

K pojmům specifické 
potřeby a inkluzivní 
prostředí mám am- 
bivalentní vztah. Na 
jednu stranu jsou mi 
blízké, protože od 
dětství žiji s nevi- 
domým tatínkem a 
několik posledních 
let se vyrovnáváme s 
těžkým úrazem hlavy 

mého bratra. Oba potřebují specifické zachá- 
zení, které mi ale vždy přišlo samozřejmé a 
poměrně intuitivní. Na druhou stranu na mě 
tyto odborné termíny působí nepřístupně a 
složitě. Vzbuzují nejistotu, jaké nároky budou 
na Junák jako organizaci klást. 
 
 
Vystoupení odboru Skauting pro vše- chny na 
Náčelnic- tvu vyvolalo klid- nou, ale zajímavou 
diskuzi. Co ve sku- tečnosti má znamenat 
„skauting pro všechny“, resp. „inkluzivní 
prostředí“. Chceme, aby to byla „exkluzivní“ 
vlastnost naší organizace? Sama si myslím, že 
pro vůdce oddílu je důležité, aby vnímal, že jeho 
svěřenci jsou každý jedinečnou  
 

bytostí, každá s individuálními potřebami. Že 
zjevné i skryté handicapy můžou být příležitostí 
a ne nesnází. Vůdcové by měli znát svoje 
hranice, s jakými „specifickými potřebami“ jsou 
schopni si poradit, vědět, kde hledat radu pro 
sebe a případně pro (potenciálního) člena 
oddílu, resp. jeho rodiče. 
 
 
Přínosná mi během jednání přišla věta Pavla 
Košáka (jeden z členů Rady SpV – pozn. red.), 
který řekl, že Junák už inkluzivní je, že našimi 
dětmi jsou děti s ADHD, z rozvedených rodin, 
nevidomí apod. Na odboru, resp. VRJ, nyní leží 
úkol, udržet činnost Skautingu pro všechny v 
rovině strategické, hledat a komunikovat cíle 
konání. Uvědomit si příležitosti i rizika jasné 
deklarace inkluzivního prostředí, uvědomit si 
do všech důsledků, co by takové rozhodnutí 
mělo za vliv na běžné oddíly a jejich vůdce. 
 
 
Jsem přesvědčená, že tým Odboru Skauting pro 
všechny s br. Dickem toto zvládne. 
 
 

Eva MEva MEva MEva Měřěřěřěřínská ínská ínská ínská ----    EviEviEviEviččččkakakaka    
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Když se na Náčelnictvu 
objevili členové odbo- 
ru Skauting pro vše- 
chny, byl jsem příje- 
mně překvapen. Viděl 
jsem tři nadšené lidi, 
kteří do toho jdou po 
hlavě, baví je to a mají 
za sebou, dle mého 

názoru, slušný kousek práce. O to nepříjemnější 
pro mne bylo, když jsem jim chtěl sdělit svůj 
náhled na obor jejich činnosti. 
 
 
Práce s dětmi i dospělými se specifickými 
potřebami jsou velmi zajímavým oborem a 
mohou zpestřit program v Junáku. Domnívám 
se však, že by tato práce neměla být prioritou 
Junáka. Již nyní jsme jedna z mála organizaci, 
kde se najdou oddíly, které mezi sebe přijmou 
dítě se specifickými potřebami, a obávám se, 
abychom se pro společnost nestali jedinou. 
Máte dítě se specifickou potřebou? Šup s ním ke 
skautům! Rozhodně bych nechtěl, aby se Junák 
profiloval jako organizace ideální pro děti se 
specifickými potřebami. 

Na druhou stranu, když jsem si prošel těch 
deset let, co jsem strávil u oddílu, tak jsem měl v 
oddíle děti hyperaktivní, nedoslýchavé, 
dyslektiky - všechny jsem je přijal a byli platnou 
částí oddílu. Ono totiž záleží na charakteru oné 
specifické potřeby. Odbor nyní hází do jednoho 
pytle slepce třeba s dyslektiky, zatímco dyslexie 
je u našich členů téměř běžná a v oddíle se 
nemusí projevit, nevidomé dítě byste do 
programu zapojili obtížněji a museli byste kvůli 
němu dost věcí změnit.  
 
 
Kdybych měl doporučit, kam opřít své síly, 
hledal bych další cestu odboru ve vzdělávání. 
Můžeme kvalitněji připravit naše vedoucí na 
práci s dětmi s "běžnou, obvyklou, nebo chcete-
li více frekventovanou" specifickou potřebou. Již 
nyní máme jeden z nejpropracovanějších 
vzdělávacích systémů a takovou třešničkou na 
dortu je možnost říci: Naši vedoucí jsou školeni i 
pro práci s dětmi se specifickou potřebou. 
 
 

Jan Zeman Jan Zeman Jan Zeman Jan Zeman ––––    ČČČČertertertert    
 

 
 

Příběh začlenění 
 
 

Naučili jsme se maličkosti, které mohou velmi 
pomáhat 
    
Do oddílu skautDo oddílu skautDo oddílu skautDo oddílu skautůůůů    zzzz    Horních PoHorních PoHorních PoHorních Poččččernic chodí i Maternic chodí i Maternic chodí i Maternic chodí i Matěěěěj sj sj sj s    poruchou pozornosti a poruchou pozornosti a poruchou pozornosti a poruchou pozornosti a 
hyperaktivitou a poruchou chování. Po thyperaktivitou a poruchou chování. Po thyperaktivitou a poruchou chování. Po thyperaktivitou a poruchou chování. Po třřřřech letech jsou jeho vedoucí mnohem ech letech jsou jeho vedoucí mnohem ech letech jsou jeho vedoucí mnohem ech letech jsou jeho vedoucí mnohem 
zkušenzkušenzkušenzkušeněěěější vjší vjší vjší v    tom, jak stom, jak stom, jak stom, jak s    ním pracovat.ním pracovat.ním pracovat.ním pracovat.    
 
Matěj je patnáctiletý kluk, který k nám do 
oddílu chodí již třetím rokem. Jezdí s námi na 
tábory, víkendy a účastní se i týdenního puťáku 
na kolech. Práce s ním není vždycky jednoduchá, 
má totiž vrozenou poruchu pozornosti s 
hyperaktivitou a poruchu chování. 

Když jsme Matěje „přebírali“ od vlčáckých 
vedoucích, netušili jsme, co vše práce s Matějem 
obnáší a jaká bude. Ani dnes, když o něm píšu, 
si nejsem úplně jistý, jaký ve skutečnosti je. I 
přesto, že jsme o něm měli spoustu informací 
od předchozích vedoucích a rodičů, jsme jeho 
chováním pořád častokrát překvapeni.    
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Do správného šuplíku 
 
Pro Matěje je těžké vnímat okolí a volit vhodné 
chování k ostatním lidem. Neumí si totiž 
spojovat souvislosti konkrétních míst či situací. 
Neuvědomuje si často důsledky svého jednání i 
to, že jeho chovaní může být pro určitou situaci 
nepatřičné. Stále se proto vedoucích na něco 
ptá. Často opakovaně pokládá ty samé dotazy, 
protože si nezapamatuje odpověď nebo ji 
nemůže přiřadit do odpovídajícího „šuplíku“. 
Matěj také pobýval určitý čas v praktické škole, 
kde na něho okolní děti neměly příliš dobrý vliv. 
 
Když Matěj do oddílu přišel, neměli jsme žádný 
univerzální recept, jak s ním pracovat. 
S vedoucími od vlčat přitom spolupracujeme 
dobře, ale něco jiného znamená teorie a něco 
praxe. Matěj se kromě toho v té době dost 
měnil. Od začátku jsme zažívali mnohá 
překvapení s Matějovými nepatřičnými, místy 
až vulgárními výstupy. Zkoušeli jsme mu 
domlouvat a on nám sliboval, že se tak chovat 
nebude. Sliby však porušoval a často si ani 
nepamatoval, že nám něco slíbil. Nevěděli jsme 
si s ním moc rady, protože nás prostě 
nerespektoval. Často jsme ho museli vylučovat 
z některých programů, protože je rozkládal. 
 

Dnes už se nám s Matějem 
pracuje mnohem lépe. 
Naučili jsme se časem, jaké 
maličkosti můžou při práci 
s nimi výrazně pomáhat. 
Důležité je zadávat mu 
jednoznačné příkazy a 
úkoly, aby mu bylo zcela 
jasné, co po něm chceme a 
jak se má chovat. Také je 
dobré nepřetěžovat ho 
něčím, co může 
zapomenout. Abych uvedl 
příklad – nejprve mu třeba 
zadáme, ať umyje hrnec, a 
až potom ať přijde za námi 
pro další úkol. Je důležité 
být důsledný, a když se 

Matěj nechová, jak má, a vysvětlování jsme už 
zkusili, nebát se pohrozit mu i trestem, který 
bude pro něho odpovídající a ten pak důsledně 
splnit. Je dobré, aby to nebylo před ostatními, 
protože nemá smysl ho veřejně ztrapňovat. 
 
 
Spolu na jedné planetě 
 
Jsem rád, že kluci v oddíle dokázali Matěje mezi 
sebe přijmout. Matěje jsme dali do družinky 
rádce, který ho už znal a věděl, jak s ním 
pracovat. Kluci brzy zjistili, že to s Matějem 
bude občas složitější. Když dostanou Matěje do 
skupiny, berou to většinou jako uznání jejich 
schopností, že věříme, že to s ním zvládnou. Pro 
oddíl je podle mě dobré, že v něm Matěj je. 
Ukazuje se, že i přes řadu potíží má i spoustu 
dobrých vlastností, ze kterých si můžeme vzít 
příklad. Vždycky třeba rád přiloží ruku k dílu a 
rád pomůže ostatním, i když to od něj nikdo 
nežádá. Matěj i kluci se tak učí žít vedle sebe se 
všemi svými emocemi a problémy a ne to, že 
každý z nich žije takříkajíc na jiné planetě. 
Matěj také díky oddílu zažije spoustu zábavy a 
může se bavit se svými vrstevníky v bezpečném 
prostředí. Jsem rád, že Matěj v našem oddíle je. 
 
 

Jan Haken Jan Haken Jan Haken Jan Haken ––––    HakyHakyHakyHaky    
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Naše akce 
 

PROVAZ 2013  

celostátní setkání vedoucích, kteří mají v oddílech děti se specifickými potřebami 

Odbor Skauting pro všechny ve spolupráci s buňkou SpV Brno pořádá v termínu 3.-5. května 
celostátní setkání vedoucích, kteří mají v oddílech děti se specifickými potřebami. 

Pokud se podílíš na vedení oddílu, do kterého chodí dítě či více dětí se specifickými potřebami, je 
toto setkání určeno právě pro Tebe. Za děti se specifickými potřebami považujeme děti s různými 
druhy postižení, děti se sociálním či jiným znevýhodněním, děti s poruchou pozornosti 
s hyperaktivitou (ADHD) nebo s „problémovým“ chováním. Akce je jak pro ty, kteří mají zkušeností 
dostatek a mají ostatním co předávat, tak pro ty, kteří jsou si v situaci méně jistí a ocenili by radu a 
inspiraci. Přijeď načerpat inspiraci, vzdělat se a odreagovat, hledat nové cesty... 

Co Tě na akci čeká: 
- SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ a prostor pro řešení těžkostí v práci s dětmi ve Tvém oddíle 
- HRY A AKTIVITY, které můžeš využít ve svém oddíle 
- SUPERVIZE pod vedením psychoterapeutky Mgr.Veroniky Šuráňové  
- WORKSHOPY – např. „pohybově dramatický“ či „inkluzivní“ workshop 
- dozvíš se, jak pracovat s „KOMUNITNÍM KRUHEM“ pro vytváření dobrých vztahů ve skupině 
- nemine Tě ani velká BURZA NÁPADŮ a mnoho dalších aktivit 
- možnost poradit se s odborníky o jednotlivých oblastech práce s dětmi  

Vše se zaměřením na práci s dětmi se specifickými potřebami.  

Přihlašovat se můžeš do 15. dubna prostřednictvím webového formuláře na stránkách akce 
www.provaz.skauting.cz. 

Kdy:Kdy:Kdy:Kdy: 3.-5.5. 2013 Kde:Kde:Kde:Kde: základna Strážná, Brno  Cena:Cena:Cena:Cena: 350 Kč (včetně stravy a ubytování) 
 
 
Spv Plzeň pořádá setkání na téma:     
Máš v oddíle dítě, se kterým si nevíš rady? Přijď si o 
tom popovídat!    

Plzeňská buňka Skautingu pro všechny pořádá v úterý 12. března setkání pro všechny skautské 
vedoucí z Plzně a okolí, kteří se zajímají o práci s dětmi se specifickými potřebami, nebo s ní mají z 
oddílu vlastní zkušenost. 

Během setkání: 
---- představíme vznikající plzeňskou buňku odboru Skauting pro všechny 
---- formou aktivit přiblížíme některé specifické potřeby 
- budeme diskutovat o plnohodnotném zapojení všech dětí do oddílů 
- zažijeme hry, ve kterých jsou zohledněny specifické potřeby jednotlivců 

Přihlašovat se můžete na adrese: http://plzen-info.skauting.cz/spv 

V případě dotazů nás můžeš kontaktovat na: r.kopalova@gmail.com        

Kdy:Kdy:Kdy:Kdy: v úterý 12. března od 17:00 do 18:30 hodin Kde:Kde:Kde:Kde: Kancelář ORJ-PM (Americká 29, Plzeň) 
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Skauting pro všechny 
 
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. 

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.  

 

Tým SpV 
Na aktivitách skupiny Skauting pro všechny se v rámci úzkého týmu podílejí: Vít Masopust – Job, 
Marie Vlasatá – Bedla, Klára Kochová – Miramis, Václav Zeman – Šík, Marie Podvalová – Knedla, 
Johana Schovánková – Jóža 

 

 

 

Kontakty 
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. 

http://www.facebook.com/znevyhodyvyhoda 

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/ 


