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Projekt  

„Cílené zařazení dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami  

do přirozené vrstevnické skupiny“  

je schválen pro spolufinancování z Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR – ČR  

a je veden pod registračním číslem 22420320030. 

 

Příklad dobré praxe 

 

Název příkladu dobré praxe: Inkluze dětí s SVP – Muzikoterapie Klokánek 
Název organizace,  
ve které probíhala pilotáž: Fond ohrožených dětí - Klokánek 

 

Adresa organizace,  
kde probíhala pilotáž: 

Kollárova 658/13,   
Kroměříž 76701 

     Kraj, stát Zlínský, Česká republika 
Klíčová slova: 
Sociální znevýhodnění, muzikoterapie, komunitní soužití, vrstevnická interakce, volný čas. 
Cíle PDP: 

Prostřednictvím holistické muzikoterapie napomoci začlenění sociálně znevýhodněných dětí 

do zdravé vrstevnické skupiny. Během společné činnosti podpořit vytváření nových 

sociálních vazeb, eliminace xenofobních reakcí vrstevníků. 

Východiska PDP: 
Děti umísťované do FOD Klokánek procházejí složitým životním obdobím, musí se začlenit do 

nového prostředí a postrádají oporu svých blízkých – rodičů, kamarádů. Děti z běžné vrstevnické 

skupiny se mnohdy obávají kontaktu s nimi, mají zkreslené představy o tom, proč jsou ve FOD 

Klokánek umístěny a vykazují až xenofobní chování. Za těchto okolností dochází k další izolaci a 

odmítání, které posilují již tak obtížnou životní a sociální situaci takto znevýhodněných dětí. 

 

1) Stručná anotace PDP: 

 

Holistická muzikoterapie se cíleně zabývá mimovolními, emočními prožitky, které dávají pocit 

sounáležitosti s okolím.  Muzikoterapie byla realizována v kolektivu školních dětí aktuálně 

umístěných ve FOD Klokánek (6-15let).   Se skupinou dětí jsme se pravidelně setkávali v rámci 

„Společného odpoledního muzicírování“. Aktivita probíhala jedenkrát  týdně po dobu 2 měsíců 

v prostorách FOD Klokánek – dle počasí.  Výstupem našeho setkávání byl muzikoterapeutický 

orchestr, na který byli pozváni rodinní příslušníci, spolužáci a učitelé zúčastněných dětí. 

 

 

 

 

2) Cíle související s klíčovými kompetencemi průřezových témat (PT): 
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  Prostřednictvím klíčové aktivity – muzikoterapie byly rozvíjeny mnohé vzdělávací kompetence. 

Cíleno bylo zejména na: 

 Kompetenci vytvářet a udržovat pozitivní sociální vztahy – děti dlouhodobě umístěné ve FOD 

Klokánek mají potíže s navazováním nosných sociálních vazeb, které vyplývají z jejich osobní 

historie (opakovaně zažily ztrátu pocitu bezpečí ve vztazích, bojí se znovu se pokoušet o nové 

sociální vazby, potřebují podporu a provázení jejich vytváření). 

 Kompetence komunikační – podpora komunikačních dovedností prostřednictvím nabízení 

prostoru a témat, podněcování k sebevyjádření neverbálními prostředky a ocenění. 

 Posílení sebevědomí – úspěšná účast na společných aktivitách vytváří prostor k pocitu 

úspěšnosti, začlenění, možnost ocenění, které jsou základem k utváření zdravého sebevědomí. 

 Zprostředkování zdravé formy relaxace – děti se naučí vnímat vlastní tělo a pocity. Tuto 

dovednost mohou využívat v rámci své dušení hygieny. 

 

 

 

3) Popis realizace příkladu dobré praxe: 

     V rámci „Společného odpoledního muzicírování“ se setkávala skupinka 15 dětí a dvě lektorky. 

Pravidelně byly využívány muzikoterapeutické nástroje – djembé bubny, dešťová hůl, kalimba, 

tibetské mísy, orfovy nástroje, brumle. Dětem byly na prvním setkání představený všechny používané 

nástroje a technika hraní na ně, děti si vyzkoušely zvuky vydávané nástroji, zaměřily se na příjemné či 

někdy nepříjemné prožitky spojené s jednotlivými zvuky těchto nástrojů. V rámci setkávání byly 

použity následující metody práce: relaxace, společný muzikoterapeutický orchestr, hudební ztvárnění 

lidových písní – možnost jednoduchého hudebního doprovodu, využití pohybových aktivit v podobě 

tance na přírodní zvuky a ztvárnění emocí prostřednictvím zvuků hudebních nástrojů. Děti měly 

možnost využít nástroje v rámci menších skupinek, kdy mohly volně tvořit. 

 Závěrečné společné setkání umožnilo všem zúčastněným aktivně se zapojit do nabízených 

muzikoterapeutických aktivit pomocí muzikoterapeutického zpěvu či skupinových pohybových 

aktivit. Všichni účastníci si posléze mohli sami vyzkoušet jednotlivé nástroje, které jim zkušenější děti 

představily. V rámci setkání se přirozeně mísily skupiny dětí z FOD Klokánek s dětmi a dospělými ze 

školní komunity. Na základě společného setkání vznikl plán dalších pravidelných společných aktivit 

pro další školní rok. 

 

4) Evaluace - závěrečné zhodnocení realizace (klady, zápory a další doporučení): 

   Podařilo se pracovat na vytváření i udržování pozitivních sociálních vztahů, které se následně 

přeneslo i do času tráveného mimo cílovou aktivitu. Děti z FOD Klokánek navázaly kontakt se širší 

školní komunitou, byly vytvořeny podmínky pro jeho další rozvíjení. Během setkávání děti ztratily 

obavy z verbální i neverbální komunikace, vyzkoušely si nové formy komunikace, díky společnému 

tématu nalezly další možné oblasti společných zájmů. Cílená relaxace vedla k uvědomění si vlastních 

potřeb a možnost práce na sobě samém, ale uvědomujeme si, že v tomto ohledu je potřeba děti cíleně 

dlouhodobě vést. 
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  Nevýhodou je nutnost rozšířit nabídku muzikoterapeutických nástrojů natolik, aby mohlo být 

současně zapojeno více dětí a rodičů.  

 

 

5) Hodnocení garanta: 

Příklad dobré praxe „Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami „ realizovaný s dětmi 

z Klokánku FOD a jejich spolužáky  dokládá úspěšnou aplikaci muzikoterapeutických metod  

S využitím speciálních muzikoterapeutických nástrojů pro všechny zúčastněné s cílem napomoci 

inkluzi dcětí, ohrožených sociálním vyloučením. Tyto děti  zažily přemístění do zcela nového 

prostředí z důvodu závažných rodinných problémů, zanedbáním či týrání rodinnými příslušníky.  

V novém městě neměly zpočátku žádné známé ani kamarády a bylo potřeba napomoci jejich 

sociálním začlenění a předejít sociální okluzi. 

   Zvolenými metodami se podařilo vytvořit nové společné skupinové zážitky,  děti získaly možnost a 

příležitost k poznání nových  kamarádů a neformálním způsobem rozvíjet sociální komunikaci. 

    I po době šesti měsíců od realizace programu tento přínos realizovaných  muzikoterapeutických  

aktivit přetrvává. 

 

 

6) Seznam příloh: 

Doporučená lireratura : 

Zeleiová, J,.: Muzikoterapie: východiska, koncepty, principy a praktická aplikace. Praha: Portál, 2007. 

Pipeková, J., Vítková, M.: Terapie ve speciální pedagogice. Brno:Paido 2001 

Kantor,J., Lipský,M., Weber,J., a kol.: Základy muzikoterapie, Praha: GradaPublisching 2009 

Brenman,B.A.: Ruce světla.Praha:Pragma 1998 

Fotografie ze závěrečné společné akce 
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