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Konference Dopoledne inkluze, odpoledne…? 

V neděli 15. září jsme v Praze uspořádali odbornou 
konferenci k tématu, jak mohou volnočasové 
organizace podílet na zapojování dětí se specifickými 
potřebami do běžných kolektivů. Na konferenci se 
sešli zástupci různých volnočasových organizací. 
Tématem konference bylo zjistit, jaký je současný stav 
zapojování dětí se specifickými potřebami do těchto 
organizací, jak by tyto organizace mohly lépe 
spolupracovat a co by se mělo změnit, aby se jim s 
těmito dětmi pracovalo lépe. Dopoledne bylo 
věnováno příspěvkům tří odborníků. Vystoupili zde: 
Jiří Zajíc – Edy za Národní institut dětí a mládeže 
(NIDM), Pavla Baxová ze sdružení Rytmus a docent 
Michal Kaplánek z VOŠ JABOK, na jejíž půdě se 
konference konala. 

 

Junák se zapojí do Týdne pro inkluzi 

V týdnu od 4. do 10. listopadu se na řadě míst celé 
republiky budou konat akce podporující zapojování 
žáků se znevýhodněním do běžných škol a 
volnočasových aktivit. Občanské sdružení Rytmus a 
společnost Člověk v tísni letos pořádají již sedmý 
ročník Týdne pro inkluzi. Cílem akce je podpořit 
zapojování dětí s různými specifickými potřebami od 
tělesného postižení, přes mentální postižení po 
sociální znevýhodnění do běžných škol a 
volnočasových aktivit. Letos poprvé se do programu 
Týdne pro inkluzi oficiálně zapojí i skauti. V pondělí 4 
.listopadu tak můžete v Galerii Langhans mezi 14:00 a 
21:30 navštívit řadu programů o tématu inkluze v 
neformálním vzdělávání a volnočasových aktivitách, 
ve kterých se objeví i programy připravené odborem 
Skauting pro všechny. Do Týdne pro inkluzi se mohou 
zapojit i jednotlivé oddíly a střediska. Všechny 
informace o programech i o možnostech, jak se 
zapojit, najdete na naší stránce spv.skauting.cz i na 
stránce tydenproinkluzi.cz. 

 

Proběhnou dva regionální semináře o práci s 
dětmi s ADHD 

První listopadový víkend se v Českých Budějovicích 
bude konat regionální seminář odboru Skauting pro 
všechny o práci s dětmi s poruchou pozornosti a 
hyperaktivitou (ADHD). Program semináře s názvem 
„ADHD – vím, co s tím?!“ se bude skládat z her a 
programů vhodných pro děti s ADHD a setkání s 
odborníky a s vedoucími oddílů, kteří mají s prací s 
těmito dětmi zkušenosti. Další podobný seminář se do 
konce roku uskuteční v Hradci Králové. Podrobné 
informace o obou seminářích najdeš na webu 
spv.skauting.cz. 

 

Založena pražská buňka Skautingu pro 
všechny 

Na začátku října proběhlo první setkání pražské buňky 
SpV. Účastníkům jsme představili aktivity odboru SpV 
a poté s nimi rokovali nad věcmi, na kterých by se 
buňka mohla podílet. Jako svůj úvodní projekt se 
buňka zaměří na odpoledne volnočasových aktivit 4. 
listopadu v Langhansu v rámci Týdne pro inkluzi. 
Pražská buňka stále nabírá členy. Pokud se chceš 
přidat, ozvi se na email:  
kamilastojaspalova@gmail.com. 

 

Odchod Miramis z týmu SpV 

Z centrálního týmu odboru Skauting pro všechny 
odešla ke konci října Klára Kochová – Miramis, která s 
námi spolupracovala prakticky od vzniku odboru. 
Miramis koordinovala loňský projekt od ministerstva 
školství, starala se o odborníky a týmový adresář, stála 
u zrodu elearningového kurzu, řady vylepšení na 
našem webu a tisíce a jedné další aktivity odboru. 
Děkujeme ti Miramis ještě jednou za všechnu 
obětavou pomoc! 
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Rozhovor 

 

Pavla Baxová:  

Je nesprávné říkat „ten může a ten nemůže“ 

Rozhovor s ředitelkou občanského sdružení Rytmus, která byla jednou z přednášejících na 
naší konferenci „Dopoledne inkluze. Odpoledne…?“. O tom, co jejím synům přineslo 
skautování a na co by se měl Junák zaměřit v oblasti podpory práce s dětmi se specifickými 
potřebami. 
 

Kdy jste se poprvé setkala se skautingem? 

Bylo to až prostřednictvím mého syna Marka. Sama 
jsem do žádného oddílu nikdy nechodila. Marek začal 
chodit do oddílu Kruh na Hradčanské, protože to k 
nám bylo asi nejblíž. Říkali jsme si, že bude dobré, aby 
měl nějaké stejně staré kamarády. Byla to pro nás v tu 
chvíli dobrá alternativa. Říkali jsme si, že se díky tomu 
bude učit nějakým hodnotám, dostane se pravidelně 
do lesa a tak.  

Se skautingem mají zkušenost oba vaši 
synové. Jak ji dnes jako jejich matka 
hodnotíte? 

Vzpomínám si, když Marek poprvé přijel z tábora, byl 
k nepoznání špinavý a hrozně se smál. Tak jsem si 
říkala, to je dobrý, tam musí dál chodit. Brzy bylo 
zřejmé, že má v oddíle dost kamarádů, na které se 
může kdykoli obrátit. Jeho mladší sourozenec Tomáš 
má mentální postižení. Říkali jsme si, že i pro něj by 
bylo dobré získat takové kamarády. Začal tedy chodit 
do stejného oddílu s Markem. Nejdříve jsme o tom 
jednali s klukama, kteří ten oddíl vedli. Ti vedoucí byli 
moc fajn. Chtěli vědět o Tomášovi hodně informací, co 
má rád, co mu nejde, v čem potřebuje pomoc. Jedna 
má kolegyně jim poté nabídla videotrénink interakcí. 
Přišla na schůzku s kamerou, natáčela je, jak se jim daří 
s ním komunikovat, zaujmout ho. Pak se na to dívali 
společně a rozebírali ty situace. Tomáš se v oddíle drží 
dodnes. Má v oddíle několik kamarádů, kteří jsou tu 
vždycky, když potřebujeme s čímkoli pomoct. Pozvou 
ho, když jdou někam na koncert, jsou rádi, když je 

někde s nimi. Dneska už 
je Tomášovi pětadva- 
cet, na schůzky necho- 
dí, ale jezdí každý rok na 
tábor a je v kontaktu s 
lidmi od oddílu.  

Je podle vás Junák 
dostatečně otevře- 
nou organizací, ne- 
bo má v této oblasti 
ještě co dohánět? 

První, co mě napadne je to, že dětí s takzvanými 
specifickými potřebami v oddílech asi moc není. Říkám 
si, že ne každé takové dítě asi zvládne být v oddíle 
samotné, někdo potřebuje doprovod a tak, což pro 
některé rodiny nemusí být jednoduché. Na druhou 
stranu vnímám, že se v tom něco děje. Alespoň za 
poslední rok či dva je to podle mě dost vidět.  

Na co by se podle Vás měl Junák v této oblasti 
v nejbližší budoucnosti nejvíce zaměřit? 

Mně se hrozně líbí týmový a spolupracující způsob. 
Děti se specifickými potřebami jsou často obklopené 
různými lidmi a organizacemi. Líbilo by se mi, kdyby ty 
organizace o sobě více věděly. Bylo by také dobré, 
kdyby byl Junák více známý ve školách, kam tyto dětí 
chodí. Pak se dá zapojit i do schůzek týmů, které s 
těmito dětmi ve školách pracují. Dělají se třeba při 
vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro tyto 
děti. Kdyby do jejich tvorby mohli mluvit i vedoucí ze 
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skauta, myslím, že by to mohlo být dost přínosné. Mají 
často hodně cenné informace, znají dítě z jiné strany, 
můžou poradit s věcmi ohledně motivace a podobně. 
Moc nejsem příznivcem teoretických metodik. 
Myslím, že ta podpora má být spíš něco 
konkrétnějšího, živějšího.. Informace o práci s těmito 
dětmi by také měly být součástí základního vzdělávání 
všech vedoucích.  

Na konferenci, kterou jsme pořádali pro 
vedoucí všech volnočasových organizací, jste 
v příspěvku představila jeden z možných 
podpůrných nástrojů pro práci s dětmi se 
specifickými potřebami, který se jmenuje 
Profil na jednu stránku. O co ve stručnosti jde 
a jak může být využitelný i pro skautské 
vedoucí? 

Ten nástroj je podle mě ideální k propojování 
informací a k tomu, aby se člověk dozvěděl základní 
informace o dítěti na jednom papíře. Stránka je 
rozdělená na čtyři oddíly. Na prvním je jeho fotka, do 
dalšího vpisují lidé z jeho okolí, proč mají dítě rádi, co 
se jim na něm líbí, co přináší ostatním. V další části se 
sleduje, co je pro dané dítě důležité, třeba v oblasti 
komunikace. Vedoucí tam najdou návod, jak s dítětem 
komunikovat. Co má rádo a co nemá rádo. Čtvrtá část 
popisuje, jakou to dítě potřebuje podporu. Je třeba, 
aby to bylo popsáno co nejkonkrétněji. Takový profil si 
můžou na schůzce udělat dohromady všechny děti. 
Může to být zajímavá společná aktivita a můžou se 
toho o sobě navzájem hodně dozvědět. Připravili jsme 
k tomu manuál, kde se vedoucí můžou naučit, jak 
takový profil udělat. 

Napadá vás jiný podobný nástroj, který by se 
vedoucím mohl hodit? 

Může to být třeba další nástroj, kterému říkáme 
Kroužek přátel. Ten může sloužit k tomu, aby si to, že 
je některé chování nepříjemné, říkaly i děti mezi 
sebou, aby to nešlo jen od nás vychovatelů nebo 
pedagogů. Ta váha toho, když vám to řekne váš 
vrstevník, je pak úplně jiná. Děti se pravidelně schází v 
takových kroužcích a postupně se učí vyjadřovat k 
tomu, co se jim nelíbí a učí se samy hledat řešení. Děti 
třeba můžou mít kamaráda, který když se unaví, nebo 
nemá co dělat, začne shazovat jiným věci, nebo kopat 

do koše. Děti můžou sami navrhnout, že když to u něj 
uvidí, půjdou se s ním místo toho proběhnout. Ta 
metoda se skládá z řady kroků. Nejdřív se děti učí 
sledovat, co je komu nepříjemné, představují si 
některé věci sami na sobě, kdy se oni samy cítily při 
něčem nepříjemně.  

Záběr vaší organizace je dost široký – od 
osobní asistence, podporovaného 
zaměstnávání, přes podporu inkluzivního 
vzdělávání. Na co se v nejbližší době chcete 
jako organizace nejvíce zaměřit?  

Cítíme, že naším úkolem je ukazovat nějaké 
konstruktivní možnosti toho, jak se věci kolem inkluze 
dají udělat. Chceme zachovat ten princip, že je 
nesprávné říkat ten může a ten nemůže. V tom 
bychom chtěli pokračovat. Zůstaneme u většiny z 
toho, co děláme. Jednou z novinek je, že poskytujeme 
službu podpora samostatného bydlení. Tu chceme od 
ledna rozšířit z Karlovarského kraje do Prahy. Rozjeli 
jsme také kurz pro koordinátory inkluze. To je pozice, 
která v českých školách zatím moc nefunguje, ani není 
známá. Chtěli bychom ji do škol více rozšířit. Aby škola 
měla vlastní kompetentní odborníky na toto téma a ti 
nastavovali podmínky pro zapojování všech dětí do 
škol. Není dobré, když jsou školy odkázané jen na 
pomoc odborníků zvenčí, kteří na školu přijedou 
jednou za půl roku. To nestačí. Věci kolem například 
fyzických bariér ve školách většinou trvají dost dlouho 
a často není určený nikdo, kdo by se o ně měl přímo 
starat. Jde nám o to, aby školy mohly mít zdroje samy 
v sobě. 

Václav Zeman – Šík 

Pavla Baxová  

je ředitelkou občanského sdružení 
Rytmus, které usiluje o aktivní zapojení 
lidí se znevýhodněním do běžného života. 
Dlouhodobě se zabývá podporou rozvoje 
inkluzívních škol v ČR. Vystudovala FF UK 
- pedagogický obor. Od roku 1992 pracuje 
v sociálních službách. Do roku 2000 byla 
vedoucí Speciálně pedagogického centra 
Vertikála v Praze 6. 
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Reportáž 

 

„Měl jsem jenom základku…“ 

Reportáž z programů, které pro zářijové celostátní roverské setkání Obrok připravily členky 
plzeňské buňky Skautingu pro všechny.

Je předposlední zářijová sobota. Nacházíme se v 
areálu vodního hradu Švihov, kde právě probíhá 
celostátní roverské setkání Obrok. Dnes jsou na 
programu variabilní programy, které si účastníci  
mohou vybírat z široké nabídky. Připravili jsme se 
Zou pro zájemce program o sociálním znevýhodnění. 
Na úvod představujeme sebe i odbor Skauting pro 
všechny. „Jsem Méďa a zajímá mě, co to vlastně 
obnáší.“ „Mně říkají Slůně, zajímám se o tento 
problém ve škole, ale nenapadlo mě, že bychom ho 
měli řešit i v Junáku,“ odpovídají dvě účastnice na náš 
dotaz, proč se na program přihlásily. 

 

Ládujou se olivama 

Všech 22 účastníků si krátce poté mohlo na vlastní 
kůži vyzkoušet, jaké je to být honorace, neboli vyšší 
třída a nebo jak se naopak mohou cítit lidé v nižší 
sociální skupině. „Uvidíte jak snadno a z jakých 
důvodů lze sklouznout až na okraj společnosti. 
Někteří z Vás budou navíc znevýhodněni i 
zdravotně,“ představila Zou účastníkům pravidla. 

„Teď si vylosujete svoji novou identitu, od Vašeho 
vzdělání, zaměstnání a stupně bydlení se bude 
odvíjet množství kreditů, získaných na jednotlivých 
stanovištích, ty Vás pak mohou posunout do střední, 
nebo vyšší třídy, kde si můžete ve volném čase užívat 
jejich výhod, v opačném případě spadnete do 
kategorie bezdomovec,“ pokračujeme ve vykládání 
toho, co hráče za chvíli čeká. 

Hra se dává do pohybu. Od první chvíle je to pořádný 
frmol. „Honem, ještě musím zkusit stanoviště 
vzdělání.“ „No to tedy nevím, paní jste 
vysokoškolačka a nespočítáte tak jednoduchou 
rovnici?“ „Nalakovat nehty? Jé, to jsem nikdy 
nedělal, ale zkusím to…,“ ozývá se z různých částí 
hracího území. Do konce prvního kola zbývají tři 

minuty. Někteří účastníci už mají vystaráno, někteří 
se snaží do posledních vteřin. „Ještě musím získat 2 
kredity k postupu do vyšší třídy. Mně chybí jen jeden 
a podívej, oni už se támhle ládujou olivama! Ach jo, 
já to nedám, mám jen základku…,“ povzdechne si 
jedna z účastnic. 

 

Šel jsem se válet 

Po skončení druhého kola je čas na reflexi. „Všichni 
jste se snažili, propracovat se mezi elitu, nebo v ní 
zůstat, ale ne každému se to podařilo, proč? Jak jste 
se ve svých rolích cítili, je důležitá startovní pozice? 
Jak se ostatní chovali ke zdravotně postiženým, měli 
stejné šance jako zdraví lidé?“ ptáme se. 

„Já jsem byla vysokoškolačka s dobrým platem a 
bydlením, tak jsem se ani nemusela moc snažit, ve 
druhém kole jsem se už skoro nudila a obcházela 
jsem stanoviště jen pro zábavu, až teď mě napadlo, 
že jsem mohla své přebytečné kredity dát někomu, 
třeba se zdravotním postižením,“ vysvětluje jedna 
roverka.  

„Já jsem byla hluchá a vůbec jsem nechápala, co 
mám dělat, vždycky jsem přišla na stanoviště, oni mi 
něco ukázali, nebo napsali, já odpověděla, něco jsem 
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dostala a šla si vzít něco dobrého, protože jsem 
viděla, že to tak dělají ostatní, nikdo mě nevyhnal, tak 
jsem jedla a pozorovala. Je hrozné vůbec nechápat 
souvislosti,“ přidává se další.  

Zkušenosti byly opravdu různé: „Já jsem dopadl 
špatně, měl jsem jen základku, tak jsem dostával 
málo kreditů, běhal jsem od jednoho stanoviště k 
druhému, ale přesto jsem v prvním kole nedokázal 
nasbírat dost kreditů na střední třídu. V druhém kole 
jsem se ze začátku snažil, ale když jsem zjistil, že 
ostatní dostávají za splnění úkolu daleko víc kreditů, 
tak jsem si řekl, že je to zbytečné a šel jsem se válet 
na trávu. Fakt to byla dobrá hra a leccos jsem při ní 
pochopil třeba tu nechuť sociálně slabých dostat se 
nahoru.“ 

 

Už nevím, co s ním 

Další program následoval bezprostředně poté.  
Obrátily jsme si ale role a odbor i program 
představila Renča a Zou zůstala v roli asistentky. 

Přivítala jsem opět účastníky programu, který byl 
tentokrát věnován neklidným a hyperaktivním 
dětem v oddíle a stejně jako minule prosím přítomné 
o představení a několik slov o tom, proč přišli. 

„Jmenuji Syslík a vedu vlčata. Loni k nám přišel Viktor 
a od té doby je těžké vytvořit dobrou schůzku. On je 
neustále v pohybu, neposlouchá, dělá si, co chce, 
obtěžuje ostatní, vykřikuje, nerespektuje pravidla 
her… už nevím co s ním,“ svěřuje se jedna z účastnic. 
Podobné stesky zaznívaly z úst téměř každého 
účastníka. 

Vyprávíme si o tom, na základě čeho vzniká porucha 
pozornosti s hyperaktivitou a že je důležité vědět, že 
za ní dítě nemůže a většinu z toho co dělá, nedělá 

naschvál. Poté společně dáváme dohromady několik 
zásad, které stojí za to při práci s těmito dětmi 
dodržovat. Díky nim si můžeme dost usnadnit práci. 

Nyní je čas na rušnou aktivitu, zakončenou 
zklidněním. Přesně podle zásad: Umožni dítěti 
dostatek pohybu. Střídej činnosti vyžadující 
soustředění s rychlými fitkami. 

 

Klid, už jste v depu! 

Hrajeme na závodní auta. Sedneme za volant a 
strčíme klíček do zapalování. Zapneme bezpečnostní 
pás a startujeme…. énééééén… dáváme jedničku….. 
a jedeme naplno. Pozor s nikým se nesmíme srazit! 
Budeme zajíždět do depa… podřazujeme… 
zpomalujeme… náš vůz stojí v tichém depu… 

„Rozdělte se do skupin a každá si vylosujte jednu 
zásadu práce s hyperaktivním dítětem. Zkuste ve 
skupině diskutovat o tom, čeho dodržováním této 
zásady docílíte u vašich dětí, a jak by to vypadalo, 
kdybyste tuto zásadu nedodržovali,“ zadávám další 
úkol. 

Poté jsme se ještě trochu protáhli. Čekala nás aktivita 
usměrňující agresivitu, která patří mezi hry s těsným 
tělesným kontaktem. „Lehněte si na záda těsně vedle 
sebe, každý si vymyslete jméno železniční zastávky. 
První se začne převalovat po ostatních, jako po 
kolejích, představuje mašinu. Jakmile se mašina přes 
Vás převaluje, hlásíte jméno své zastávky, Všichni se 
postupně vystřídáte v roli mašiny, snažte se 
pohybovat po kolejích šetrně, ať ostatní nezraníte,“ 
znělo zadání A mašiny se rázem daly do pohybu. 

Na závěr jsme si ještě zahráli na poradnu. Každý, kdo 
měl nějaký problém s dítětem v oddíle, mohl ostatní 
požádat o radu. Kdokoli se poté mohl k problému 
vyjádřit a navrhnout řešení. Rozběhla se živá diskuse. 
Názory některých již byly ovlivněny tím, co se 
dozvěděli v předchozích částech. U většiny problémů 
se nám podařilo dojít ke konkrétním závěrům.  

 

Čas vymezený pro program utekl jako voda (ta je pro 
Švihov opravdu příznačná). Rozloučili jsme se s 
účastníky i s vodním hradem a těšíme se, že se s 
řadou z nich brzy setkáme na některém dalším 
programu Skautingu pro všechny. 

Renata Kopalová – Renča, SpV Plzeň 
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Projekt 
 
 

Spolumat - Na koncerty spolu! 
 

Zapojte se nového projektu a vydejte se na koncert s někým, kdo se na něj sám nedostane. 
 
Chodíte na koncerty nebo do divadla, kdykoli se vám 
zachce nebo kdykoli máte čas? Tak to nemusí mít 
každý. Lidé na vozíku nebo nevidomí jsou pro takovou 
možnost trávení volného času často odkázáni na 
pomoc asistentů a přátel. Na asistenty však mají často 
omezený rozpočet a často je musí 
využít pro důležitější věci, jejich 
přátelé nemusí mít vždycky čas (nebo 
stejný hudební vkus).  
 
Chtěli byste pomoci těm, kteří by se 
rádi vydali za kulturou, ale nemůžou? 
Pro to je tu nyní Spolumat! 
 
Na začátku října byl spuštěn portál SpoluMat 
(www.spolumat.cz), který můžete využít k netradiční 
prospěšné aktivitě. Díky tomuto portálu se můžete 
jednoduše domluvit a vyrazit na koncert s někým, kdo 
se na něj sám nedostane. Kromě snížené ceny 
vstupenky můžete pomoci tomu, že se s vámi na 
koncert (nebo i jinou kulturní akci) dostanou i lidé, 
kteří by jinak museli zůstat doma. 
 
Webová stránka www.spolumat.cz funguje jednoduše 
– je zde možné nabídnout doprovod nebo naopak 
vyslat žádost o pomoc na konkrétní akci. Spolumat 
umožňuje lidem s různým znevýhodněním sehnat 
doprovod na akce, které by pro ně byli jen obtížně 
přístupné (do klubů a divadel vedou často schody, 

které jsou pro vozíčkáře problém, nevidomí mají často 
problém vyznat se v nových prostorech a podobně). 
Tímto doprovodem mů- žete být třeba vy, nebo váš 
roverský kmen! 
 

Jak na to? 
Stačí se registrovat na webu 
www.spolumat.cz, vybrat si akci, na 
kterou se chystáte, a buď 
odpovědět na něčí prosbu o 
doprovod, nebo tam vložit svou 
nabídku. Hned jak se s vámi 
zkontaktuje "druhá strana", tak se 

domluvíte na srazu a na tom, co bude potřeba (pomoci 
s vozíkem ze schodů na koncert, nebo třeba 
doprovodit na metro po konci divadla).  
 

Můžu pro SpoluMat udělat ještě něco? 
Jasně! Projekt se rozjíždí a tak kromě lidí, kteří budou 
chodit na koncerty a do divadla, sháníme i pár lidí, 
kteří by nám byli ochotní pomoci s oslovováním 
různých kulturních institucí, vylepením plákátů v 
klubech a na školách a nebo třeba programátory, kteří 
by byli ochotní nám přidělat pár věcí na webu.  
 
Pokud byste měli jakékoliv dotazy, tak napište na mail 
marek@spolumat.cz a nebo koukněte přímo na 
www.spolumat.cz. 

 
 

Bulletin Skauting pro všechny 
Bulletin SpV je zpravodaj, věstník, oběžník, informační tiskovina, zkrátka časopis pro všechny zájemce o 

téma otevřenosti českého skautingu. Vychází jednou za měsíce zásluhou odboru Skauting pro všechny. 

Pokud chcete, aby vám chodil emailem, napište nám na spv@skaut.cz.  

spv.skauting.cz 

facebook.com/skautingprovsechny  
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