
Nabídka programů - Skauting pro všechny 

 

Profil na jednu stránku 
 

Naučte se používat nástroj, který pomáhá jednoduše zjistit potřeby a nastavit podporu dětí i 

dospělých, se kterými v rámci oddílu (střediska, vzdělávací akce) pracujete. Profil na jednu 

stránku je poměrně jednoduchý nástroj, který nám pomáhá začlenit dítě do oddílu. Může se 

jednat o dítě se specifickými potřebami i nováčka. Také je to nástroj, který pomáhá zjistit, jak 

lépe podporovat děti i dospělé, které už v oddíle máme. Během programu si teoreticky Profil 

na jednu stránku představíme, každý si vyzkouší, jak se tvoří a načrtněme i možnosti jeho 

dalšího využití. 

 

cílová skupina: vedoucí oddílů i středisek, týmy (oddílové a střediskové rady, týmy 

vzdělávacích akcí), výchovní zpravodajové 

časový formát: 90 minut 

počet účastníků: 6 – 15 

kdy nejpozději objednat: měsíc předem 

kontakt: spv@skaut.cz 

 

Inkluzivní prostředí v oddíle, práce s dětským kolektivem 
 

V průběhu programu vysvětlíme, proč jsou skautské oddíly přirozeně inkluzivní. Na 

“inkluzivní prostředí” i na zásady práce s dětským kolektivem se podíváme z teoretického i 

praktického hlediska. V druhé části programu se budeme zabývat tím, jak pracovat se 

začleňováním dětí se specifickými potřebami do oddílu a představíme dobrou praxi, která 

zlepšuje týmové vztahy a spolupráci mezi dětmi. 

 

cílová skupina: vedoucí oddílů 

časový formát: 90 minut 

počet účastníků: 6 – 20 

kdy nejpozději objednat: měsíc předem 

kontakt: spv@skaut.cz 

 

 

Jak na živé děti – ADHD 
 

Během programu představíme, co to ADHD (porucha pozornosti s hyperaktiviitou) vůbec 

znamená, jaké může mít projevy a povíme si základní zásady práce s dětmi s ADHD. V druhé 

části  se zaměříme na konkrétní situace, týkající se práce s dětmi s ADHD, kam zapojíme i 

zkušenosti z jednotlivých oddílů. Součástí programu bude i praktická část, z které si můžete 

odnést náměty na hry, nové postřehy a celkově tipy na další práci. 

 

cílová skupina: vedoucí oddílů, výchovní zpravodajové + program umíme upravit i tak, aby 

byl vhodný pro rádce a čekatele 

časový formát: 90 minut 

počet účastníků: 6 – 15 

kdy nejpozději objednat: měsíc předem 

kontakt: spv@skaut.cz 



 

 

Integrace dítěte do oddílu - nováček v oddíle 
 

Praktický program o tom, jak přijmout nováčka do oddílu se vším tím, co s ním přichází. 

Nováčkova individualita může být pro kolektiv přínosem, stejně jako rodiče partnerem. 

Společně si řekneme, na co při prvních setkáních myslet a jak novou spolupráci nastavit tak, 

aby bylo nově příchozímu, dětem v oddíle i vedoucím společně dobře. 

 

cílová skupina: vedoucí oddílů, výchovní zpravodajové 

časový formát: 90 minut 

počet účastníků: 6 – 155 

kdy nejpozději objednat: měsíc předem 

kontakt: spv@skaut.cz 

 

 

Inkluze 
 

Inkluze ve školách a volnočasových aktivitách je aktuální celospolečenské téma. Program 

poskytne informace o tom, co to je inkluze,  jak je to s inkluzí ve školství, jiných organizacích 

a především  v Junáku. Zároveň se podíváme na to, jaká je zahraniční zkušenost. V závěru 

programu se zaměříme na výhody inkluze, její (případná) rizika a její celkový přesah nejen do 

skautských oddílů.  

 

cílová skupina: vedoucí oddílů i středisek, týmy (oddílové, střediskové rady, týmy 

vzdělávacích akcí), výchovní zpravodajové 

časový formát: 90 minut 

počet účastníků: 6 – 20 

kdy nejpozději objednat: měsíc předem 

kontakt: spv@skaut.cz 

 

 

Respektující tým 
 

Potřeby každého vedoucího mohou být velmi specifické. Nebydlí přímo v místě oddílu? 

Dojíždí do zaměstnání/za studiem? Má stravovací omezení nebo potřebu pevného režimu 

dne? Každý z nás, se kromě svého charakteru, potýká s nějakými svými specifiky. Při 

programu si řekneme, co to je respektující tým, jaké má charakteristiky a zamyslíme se nad 

jednotlivými potřebami našich spolupracovníků. Řekneme si, jak jejich znalost/neznalost 

může ovlivnit celý oddíl/středisko/kurz a společně najdeme tipy na řešení různých 

každodenních situací, které souvisejí právě s potřebami všech lidí v týmu. 

 

cílová skupina: vedoucí oddílů i středisek, týmy (oddílové, střediskové rady, týmy 

vzdělávacích akcí), výchovní zpravodajové 

časový formát: 90 minut 

počet účastníků: 6 – 20 

kdy nejpozději objednat: měsíc předem 

kontakt: spv@skaut.cz 

 

 



Bálintovská skupina 
 

Bálintovská skupina je (skupinová) metoda řešení problémů, která poskytuje příležitost 

probrat oddílové/střediskové či kurzovní problémy všech zúčastněných. Každý účastník může 

přispět svými nápady, fantaziemi i zkušenostmi, souvisejícími s daným tématem a ten, kdo 

problém přinesl, si sám vybere, co považuje za užitečné. 

 

cílová skupina: vedoucí oddílů i středisek, týmy (oddílové a střediskové rady, týmy 

vzdělávacích akcí), výchovní zpravodajové 

časový formát: 90 minut 

počet účastníků: 5 – 15 

kdy nejpozději objednat: měsíc předem 

kontakt: spv@skaut.cz 

 

 

 

Úvod do respektujícího oddílu 
 

Kdy můžeme říct, že je náš oddíl respektující a co to vůbec znamená? I na to vám během 

programu odpovíme. Součástí programu je seznámení se s respektujícím přístupem, jeho 

výhodami, zásadami a nápady na to, jak s ním dál pracovat ve skautském prostředí. 

 

cílová skupina: vedoucí oddílů, výchovní zpravodajové +  program umíme upravit i tak, aby 

byl vhodný pro rádce a čekatele 

časový formát: 90 minut 

počet účastníků: 6 – 20 

kdy nejpozději objednat: měsíc předem 

kontakt: spv@skaut.cz 

 

 

Metodika k respektujícímu oddílu 
 

Metodika k respektujícímu oddílu je program, který navazuje na program Úvod do 

respektujícího oddílu. Obsahem bude hlubší zamyšlení nad respektujícím přístupem a jeho 

používáním v oddílech a Junáku celkově. Budeme se věnovat výhodám respektujícího 

přístupu, jeho případným rizikům i tomu, jak nastavovat hranice. V druhé části programu se 

zaměříme na problematiku odměn a trestů, motivace, autority a stylů vedení. 

 

cílová skupina: vedoucí oddílů, výchovní zpravodajové + program umíme upravit i tak, aby 

byl vhodný pro rádce a čekatele 

časový formát: 120 minut 

počet účastníků: 6 –20 

kdy nejpozději objednat: měsíc předem 

kontakt: spv@skaut.cz 

 

 

 

 

 

 



Oddíl na míru 
 

Pravděpodobně každý z nás má v oddíle dítě, které má své specifické potřeby. A s těmi je 

třeba pracovat. Během programu se zaměříme na konkrétní a praktické věci, které jsou 

běžnou součástí naší oddílové práce (například skautské stezky, odborky nebo bodování). 

Společně si řekneme, jak upravit podmínky, aby v oddíle vše fungovalo a na závěr 

představíme i konkrétní tipy, jak o tom mluvit s ostatními dětmi a dospělými. 

 

cílová skupina: vedoucí oddílů, výchovní zpravodajové 

časový formát: 90 minut 

počet účastníků: 6 – 20 

kdy nejpozději objednat: měsíc předem 

kontakt: spv@skaut.cz 

 

 

Jak na rodiče a lidi kolem dítěte? 
 

Komunikace s rodiči i dalšími lidmi kolem dítěte (učiteli, asistenty pedagoga) je možná to 

nejtěžší, ale zároveň nejdůležitější, co nás při vedení oddílu potkává. Při programu si 

řekneme, proč je důležité s nimi komunikovat, prozradíme, jak na to a nasdílíme si své 

zkušenosti. Druhá část programu bude zaměřená na to, jak pracovat s tím, když má dítě svého 

osobního asistenta na schůzce nebo se komunikace nedaří ani mezi rodiči, učiteli a my jsme 

třetí stranou. 

 

cílová skupina: vedoucí oddílů, výchovní zpravodajové 

časový formát: 90 minut 

počet účastníků: 6 – 20 

kdy nejpozději objednat: měsíc předem 

kontakt: spv@skaut.cz 

 

 

Jak na „těžká“ témata? 
 

Mluvit s dětmi o složitých a kontroverzních tématech je složité i za běžných okolností. O to 

více je to náročné, máte-li v oddíle děti se specifickými potřebami. Při programu si budeme 

povídat o tom, jak o těžkých tématech v oddíle mluvit s dětmi obecně i jak vytvářet a 

přizpůsobovat takové programy, aby vyhovovaly všem. Dáme vám pár tipů (které společně 

doplníme), jak s dětmi mluvit o skautském zákonu, slibu či celkově skautských ideálech, ale 

také si řekneme, jak s nimi mluvit o současných problémech světa a dalších tématech, která 

nás zrovna pálí. 

 

cílová skupina: vedoucí oddílů, výchovní zpravodajové 

časový formát: 90 minut 

počet účastníků: 6 – 20 

kdy nejpozději objednat: měsíc předem 

kontakt: spv@skaut.cz 
 


