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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 se speciálními vzdělávacími potřebami … 
Název organizace,  
ve které probíhala pilotáž: 

Středisko výchovné péče 

Adresa organizace,  
kde probíhala pilotáž: 

Králova 370, Valašské Meziříčí 

     Kraj, stát Zlínský, Česká republika 

Klíčová slova: 

Poruchy chování, rizikové chování, hodnotné využití volného času, interaktivní 

vzdělávání, sociální znevýhodnění  

Cíle PDP: 

Cílem je nabídnout dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí smysluplné trávení volného 

času pomocí inovativních zážitkových aktivit. Ve školním prostředí jim nabídnout jiné, 

zajímavé, pestré formy vyučování. Dále rozvíjet jejich osobnost, komunikační dovednosti, 

učit je odreagovávat emoce vhodným způsobem. 

Východiska PDP: 

Děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, které jsou i dlouhodobě neúspěšné ve škole, 

zažívají ve škole i mimo ni nepříjemné, stresující situace. Bývají terčem posměchu, zažívají 

vyloučení z kolektivu vrstevníků. Jejich reakce na tyto situace bývají pak neadekvátní, často 

na sebe upozorňují nevhodným a nežádoucím způsobem. Proto je nutné, pomoci těmto dětem 

zažít úspěch, a to jak ve vyučování, tak i v mimoškolních aktivitách, posilovat jejich 

sebedůvěru, sebeúctu. Naučit je řešit různé situace adekvátním způsobem.    

Cílovou skupinou jsou děti umístěné ve Středisku výchovné péče ve Valašském Meziříčí 

k dvouměsíčnímu diagnosticko-terapeutickému pobytu z důvodu výchovných, školních, 

rodinných problémů (nerespektování autority, špatný prospěch, problémy s udržením 

pozornosti, neadekvátní reakce v různých situacích, verbální či fyzická agresivita, krádeže 

apod.). 

Středisko výchovné péče poskytuje všestrannou preventivní speciálně-pedagogickou péči a 

psychologickou pomoc dětem s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů 
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v sociálním vývoji. Péče je zaměřena na odstranění či zmírnění již vzniklých poruch chování 

a na prevenci vzniku dalších vážnějších výchovných poruch. 

Středisko výchovné péče ve Valašském Meziříčí poskytuje ambulantní a internátní služby. 

Internátní pobyt trvá zpravidla 8 týdnů. Výchovná skupina při poskytování internátní služby 

může mít nejméně 6 a nejvíce 8 klientů a je koedukovaná. 

Denní program zahrnuje všechny výchovně-vzdělávací činnosti zaměřené na předcházení 

poruch chování nebo jejich nápravu a sociálně-rehabilitační činnost. Pedagogičtí pracovníci 

plánují jednotlivé činnosti tak, aby byl program pestrý a byly v něm zastoupeny všechny 

činnosti. Sportovní, estetická a kulturní činnost může být realizována jak v prostorách 

střediska, tak i mimo něj. 

Druhým příkladem dobré praxe je devítiletý Šimon, který byl v našem zařízení umístěn od 15.4.2015 

do 12.6.2015. Chlapec pochází z úplné rodiny, sourozence nemá. Matka nar. 1975, otec nar. 

1974, žijí v rodinném domku s babičkou. Matka v současné době studuje VŠ, pracuje jako 

zdravotní sestra. Na výchově se podílí oba rodiče, ale otec má jiný názor na výchovu syna, má 

tendence k ustupování a plnění požadavků chlapce. Je však málo činností, které by dělali 

spolu (otec a syn). Matka se snaží o smysluplné vyplnění volného času, ale ne vždy se jí to 

daří. Šimon je sice na ni citově vázán, ale ne vždy ji respektuje, mívá afektivní vzteky, 

požadavky si vynucuje pláčem, je zlostný, trucovitý. 

Mateřskou školu navštěvoval od 3 let, školní docházku zahájil bez odkladu. Šimon měl 

problémy od počátku školní docházky – nesoustředěný, nepozorný, pomalý, hravý, zapomínal 

pomůcky. Vzhledem k ADHD má v době výuky povolen volný pohyb po třídě. Nyní 

navštěvuje 3.třídu. 

Mezi dětmi chce být vůdčí osobnost, často ubližuje a vyhrožuje spolužákům. 

Zájmy má nestabilní, sportovní činnosti jej baví jen chvíli. Občas hraje fotbal nebo jezdí na 

kole, ale dlouho u toho nevydrží, neboť se rychle zadýchá, unaví a pak sportovní aktivity 

odmítá. Jeho velkou nevýhodou je nadváha (při nástupu na pobyt vážil 72kg), která mu brání 

se aktivně zapojovat do různorodých činností. 

 

Do kolektivu ostatních dětí v SVP se začleňoval pomalu, pozvolna, s mírnými obtížemi; má 

problémy v navazování adekvátních vrstevnických vztahů. Dostává se do sporů s ostatními, 

zdůrazňuje a upozorňuje na nedostatky druhých, své nevhodné chování však má tendence 

omlouvat, ospravedlňovat. Nemá daleko k vulgárnímu vyjadřování či k agresivnímu chování 

(vzájemné potyčky s dalšími dětmi). Šimon má velké potíže s kritikou jeho osoby, není 

schopen uznat argumenty druhých, je vzdorovitý, nepoddajný, trucovitý. Teprve až negativní 
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emoce odezní, je schopen další komunikace a to ne vždy. Jsou dny, kdy i po odeznění afektu, 

odmítá komunikovat a spolupracovat.  

Během celého pobytu přetrvává problémové chování k ostatním dětem, má potíže respektovat 

autoritu dospělého. Rezervy zaznamenáváme v plnění povinností, dodržování pořádku a 

v péči o sebe (slabší hygienické návyky). 

Osobnost chlapce se jeví spíše introvertně laděná; je raději sám nebo s lidmi, kteří jsou jemu 

blízcí. Chová se spíše konvenčně, zastává konzervativní postoje, dává přednost známému a 

osvědčenému, sklon k rigiditě. Někdy chlapec působí svým chováním, názory a postoji jako 

starší člověk a ne dítě.  Vadí mu, když je s ním zacházeno jako s malým dítětem, nemá rád 

různá omezení. Na druhou stranu jsou chvíle, kdy jeho chování nese prvky infantility, naivity 

(je hodně hravý, přetrvává dětská představivost a nezralé chování); ne vždy dostatečně 

respektuje realitu.  

V jeho komunikaci převažuje direktivní forma s prvky agresivity, má potřebu s lidmi 

manipulovat a usměrňovat je, s cílem získat nad nimi kontrolu. Šimon potřebuje mít různé 

situace pod kontrolou pro svůj vnitřní klid, pokud tomu tak není, pociťuje vnitřní napětí, 

nejistotu, rozumem nezdůvodněné obavy. Je zvýšeně citlivý, zranitelný, nejistý, až 

neurotický, se sníženou odolností vůči zátěži, pociťuje často strach a nepokoj a ve snaze 

zachraňovat se od zraňující skutečnosti, utíká do světa fantazie a výmyslů. Objevují se u něj 

pocity vlastní špatnosti, méněcennosti, cítí, že o něj druzí nestojí, žárlí na úspěchy druhých, 

mívá pocit zlosti na okolní svět pro skutečné nebo domnělé špatné zacházení. Bojí se 

sociálního odmítnutí, což může vyvolávat impulzivní jednání, negativismus až agresivitu (jak 

verbální tak fyzickou) vůči okolí. U chlapce se objevuje ve zvýšené míře iritabilita (reaguje i 

na malé podněty) a hypersenzitivita vůči druhým lidem (vztahovačný až paranoidní). Někdy 

jsou patrné projevy negativismu jako je opoziční chování vůči autoritám, odmítání spolupráce 

(spíše pasivní neochota). Dispozice a zvýšená pohotovost k agresivním reakcím; je schopen 

použít fyzické násilí proti ostatním, zapojí se do rvačky.  

V úsilí, aby o něm mělo okolí vyšší mínění, je schopen sebepřeceňování a nadhodnocování; 

nepřipouští si, že by v něčem zaostával. Zatím mu chybí náhled na své chování a zdravá 

sebekritičnost. 

Prožívá nejistotu úspěšnosti, podaří-li se mu něco, přetrvává strach, že se to změní, nevěří ve 

svůj trvalý úspěch a už dopředu mnoho věcí vzdává. Je pro něj pohodlnější zaujmout spíše 

divácký než participující postoj k životu. K zadaným úkolům nebo k řešení problémů se 

nestaví čelem. 

Volní vlastnosti jsou výrazně oslabeny, je patrná nechuť až odpor ke studiu a k povinnostem 

všeobecně (udržování pořádku ve svých věcech, péče o svůj zevnějšek, dodržování 

hygienických pravidel). 
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1) Stručná anotace PDP: 

Tento projekt nabídl dětem umístěných ve Středisku výchovné péče ve Valašském Meziříčí 

jiný, netradiční způsob výuky a inovativní formy trávení volného času pomocí různorodých 

zážitkových aktivit a tím tak zvýšit šanci na minimalizaci problémů při opětovném návratu do 

přirozeného prostředí.  
 

2) Cíle související s klíčovými kompetencemi průřezových témat (PT): 

Kompetence sociální  
- Všichni jsme se podíleli na utváření příjemné atmosféry během pobytu dětí v našem 

zařízení 

- Děti se učily přijímat a zodpovědně plnit zadané úkoly 

- Učili jsme děti vzájemné toleranci 

- Učili jsme děti v případě potřeby požádat o pomoc, popřípadě, aby samy byly ochotny 

pomoci 

Kompetence komunikativní 

- Podporovali jsme děti ve formulování svých myšlenek a názorů, vyjadřování vlastních 

pocitů při jednotlivých prožitcích 

- Dávali jsme dětem prostor k vyjádření vlastního názoru 

- Děti si utvářely pozitivní představu os obě samém, účastnily se různých diskuzí 

- Učili jsme děti využívat získané komunikativní dovednosti k vytváření potřebných 

vztahů, k plnohodnotnému soužití, ke kvalitní spolupráci ve skupině, k naslouchání 

druhým  

Kompetence k učení 

- Zohledňovali jsme individuální schopnosti jednotlivých dětí 

- Podporovali jsme sebedůvěru v jejich schopnostech 

- Individuálně jsme děti vedli k získávání poznatků i z jiných zdrojů 

Kompetence k řešení problémů 

- Vedli jsme děti k tomu, aby byly schopné rozpoznat a vyřešit problém, promyslet a 

naplánovat způsob řešení 

- Podporovali jsme je v tom, aby se nedaly odradit případným neúspěchem a došly ve 

své činnosti ke zdárnému konci (k řešení) 

Kompetence k naplnění volného času 

- Podporovali jsme děti v rozvoji jejich zájmů, zálib a nadání 

- Učili jsme děti účelně využívat, organizovat a řídit svůj volný čas 
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3) Popis realizace příkladu dobré praxe: 

    (k popisu realizace doporučujeme uvést i obsah, cíle, metody, formy, příklady metod) 

V rámci terapeutického programu jsme dětem nabídli různorodé zážitkové aktivity a jiné 

formy vyučování.  

Během tzv. ranních skupin měly děti možnost vyzkoušet si různé interaktivní hry a nevšední 

metody spolupráce. Ranní skupiny trvaly vždy jednu hodinu a po úvodním přivítání 

následovalo krátké povídání o to, jak se kdo cítí, co kdo „má na srdci“, podporovali jsme 

vyjadřování svých pocitů, myšlenek a názorů. Poté bylo realizováno konkrétní téma. Na závěr 

proběhlo krátké shrnutí, zhodnocení, pochvala a poděkování. 

Některé hodiny byly věnovány relaxaci s řízenou imaginací. Cílem bylo vnitřní zklidnění a 

uvolnění dětí a následná podpora fantazijních představ. Potom měly děti za úkol své fantazie 

výtvarně znázornit pomocí pastelek na papír. Šimon měl zpočátku potíže s uvolněním, 

nedařilo se mu v klidu ležet a představovat si tíhu a teplo. Teprve po několika hodinách 

relaxace toho byl schopen. Podařilo se navodit bezpečnou atmosféru, postupně se všem dětem 

dařilo uvolnění těla, zacílení mysli na konkrétní téma.   

V jiných hodinách jsme se věnovali výrobě sádrových masek a následnému výtvarnému 

dotvoření. Výroba masek probíhala vždy ve dvojících – jeden leží na podložce, druhý mu 

vytváří masku ze sádrových obvazů, poté se vymění. Děti tak byly nuceny spolupracovat, 

kooperovat, vnímat pocity druhého člověka, učily se trpělivosti. Tato technika se dětem velmi 

líbila, byly mile překvapeny, co dokáží během chvíle vyrobit. Z následného libovolného 

zdobení své masky měly velkou radost, zaujatě pracovaly a daly si na svém výrobku záležet. 

Šimon měl velké potíže při této činnosti, obával se, co se bude dít, nechtěl být ponechán 

druhému dítěti „napospas“. Nechal se dlouze přemlouvat, nakonec však překonal svůj strach a 

nechal si masku vyrobit. Když tvořil masku druhému, to už byl spokojenější, měl situaci plně 

pod kontrolou, s pomocí dospělého zvládl masku vyrobit.  

Během ranních skupin jsme dále používali dramaterapeutické techniky, jako je např. „hraní 

rolí“, jde o navození různých situací a jejich přehrávání. Děti se musí vžívat do role jiného 

člověka, do jeho pocitů, myšlenek apod., představuje si, jak se asi ten druhý cítí, co prožívá. 

Jinou formou je hraní situací, kdy představíme konkrétní situaci a požadujeme po dětech její 

řešení. Hraje se tak dlouho, dokud nedojdou k nalezení řešení přijatelné pro všechny 

zúčastněné. Při vytváření scének a závěrečném představení děti rozvíjely vzájemnou 

spolupráci a učily se komunikovat, musely promyslet a naplánovat způsob řešení. V těchto 

činnostech se Šimon projevoval hodně zbrkle, reagoval impulzivně, měl potíže s promýšlením 

situací. Musel být korigován, usměrňován. Postupně zjišťoval, učil se, jak ve kterých 

situacích má jednat, co je žádoucí a co nikoliv.  

Jinou formou práce během ranních skupin byla „hra s LEGEM“. Děti měly za úkol 

postupovat podle plánku a sestavit vybraný model. Jednalo se o LEGO Technic, které je 

náročnější na přesnost. Vyžadovalo to od dětí hodně trpělivosti a důslednosti. Podporovali 

jsme je v tom, aby se nevzdávaly, překonávaly případné překážky. Odměnou jim byl model, 
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který fungoval (na baterky). Zde měl Šimon velké potíže se zacílením pozornosti, měl 

tendence urychlovat činnost, přeskakovat stránky návodu. Což vedlo k tomu, že daný model 

nefungoval a chlapec byl nucen se vrátit na začátek. Objevovalo se se vztekání, nadávky, pláč 

a někdy mu i dlouho trvalo, než byl schopen opět začít. Díky této zkušenosti se učil 

trpělivosti, důslednosti, pečlivosti. 

Během odpoledního programu byly dětem nabízeny nejrůznější sportovní aktivity. Nejčastěji 

byla využívána jízdní kola, koloběžky či kolečkové brusle. Vždy se naplánovala nějaká trasa, 

děti s ní byly seznámeny a jelo se. Při sportovní činnosti docházelo u dětí k „vybití“ 

přebytečné energie, odreagování od každodenních povinností. Zároveň se učily disciplíně, 

dodržování pravidel, toleranci vůči druhým, kteří nejsou třeba tak sportovně nadaní. Šimon 

měl problémy s aktivním využívání volného času a tudíž se mu jakákoliv sportovní aktivita 

ani nechtěla dělat. Bylo nutné ho často povzbuzovat, chválit, aby se vůbec zapojil. Někdy 

bylo nutné mu připomínat dodržování pravidel. Pokud zvládl vyjížďku na kole či na bruslích, 

měl pak ze sebe radost, chlubil se, jaký kopec dokázal vyjet či kolik kilometrů ujel na 

bruslích. 

Při odpoledních či víkendových činnostech nechyběla také spolupráce s dalšími dětmi mimo 

naše zařízení. Šimon se účastnil sportovních aktivit (fotbal, vybíjená) společně s jinými, pro 

něj neznámými dětmi. Byl také členem týmu v dopravní soutěži na dopravním hřišti ve 

Valašském Meziříčí. Jeho reakce byly však nevyzpytatelné, často zareagoval nepřiměřeně, 

zejména tehdy, když toužil po pozornosti, chtěl za každou cenu zaujmout a někdy se jedná až 

o protispolečenské chování (vulgární vyjadřování, občasné agresivní projevy, nevhodné 

posměšky a poznámky). Ostatní „zdravé“ děti (bez poruch chování) reagovaly téměř 

ukázkově, jeho chování buď přehlížely, nebo jej slušně upozornily, ať toho nechá. Nedošlo 

tudíž k žádným konfliktům či dokonce k bitkám. Šimon díky tomu získal zkušenost, že toto 

jeho chování je spíše obtěžující než obdivu hodné a tím pádem i zbytečné.  

Ve vyučování jsme využívali výpočetní techniku. Zejména v matematice, českém jazyce a 

v anglickém jazyce. Dětem jsme předkládali výukové programy na PC. Jejich úkolem bylo 

doplňování, počítání, dopisování do programu dle instrukce. Tato forma práce se dětem velmi 

líbila, práce na PC je velmi bavila a ani nevnímali, že se učí. Šimon se dovedl velmi rychle 

zorientovat v zadání a plnil úkoly, procvičoval učivo. Někdy se mu však nechtělo a opět 

musel být povzbuzován k činnosti.     
 

    

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

Cílem bylo rozvíjet sociální schopnosti, komunikační dovednosti, schopnost vcítit se druhých, 

podporovat sebedůvěru ve vlastní schopnosti, učit rozpoznávat problémy a následně je řešit, a 

také smysluplně trávit volný čas, což se podařilo. Problematické chování některých dětí se 

eliminovalo a došlo i k celkovému zklidnění dětí. Děti byly schopny lépe spolupracovat, 

komunikovat, dokázaly adekvátně formulovat své potřeby, přání, názory a pocity. 
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Šimonovi velmi prospěla práce ve skupině dětí s podobnými problémy. Viděl, že není jediný, 

kdo má výchovné problémy, učili se jeden od druhého, jak zvládat své emoce, jek řešit 

vzniklé situace, jak vhodně komunikovat s vrstevníky či autoritami. Pomocí netradičních 

vyučovacích technik zjistil, že škola může být i „zábavná“. Celkově se dá říci, že došlo 

k malému, částečnému zmírnění jeho potíží. Otázkou ovšem je, jak dlouho mu toto chování 

vydrží. 

Jako negativní vnímáme především to, že Šimonova rodina zřejmě nebude schopna zajistit 

účelné trávení volného času chlapce. Rodiče jsou nejednotní ve svém výchovném přístupu a 

některé problémy syna bagatelizují (zejména otec). Hrozí tak riziko, že po nějaké době, 

Šimon opět „sklouzne“ k problémovému chování.  

Bylo by vhodné pomoci chlapci využít volný čas, nejlépe činnostmi, které jej baví, jsou 

smysluplné, obohatí jeho osobnost, kde by mohl odreagovávat své emoce, naučil se 

komunikovat, spolupracovat s ostatními lidmi a dále by při nich měl dostatek pohybu a 

různorodé fyzické aktivity (různé sportovní činnosti, skaut, hasič apod.). 

Je nutná pravidelná zdravá strava a dostatek pohybové aktivity, aby nedocházelo 

k neadekvátnímu přibírání hmotnosti. Nadváha nepřispěje ke zdravému sebevědomí a může 

způsobovat i sociální izolaci a neadekvátní reakce chlapce v různých zátěžových situacích.   

Pro příště se jeví jako vhodná terapeutická práce s oběma rodiči, aby získali náhled na své 

nevhodné chování a snažili se aspoň o částečnou změnu ve svém výchovném přístupu 

(důslednost, trpělivost, smysluplné trávení volného času, zdravý životní styl…).  

Nejsme si jisti, zda škola, do které se chlapec vrátí, bude nakloněna jiným formám výuky 

(využití LEGA, výpočetní techniky apod.). 
 

5) Seznam příloh: 

(metodické materiály, publikace, metodické listy, skripta) 

Výstupy programu.  
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