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ANOTACE
Tématem bakalářské práce je integrace dětí se speciálními potřebami
do skautských oddílů a se zaměřením na osoby se sluchovým postižením. První
teoretická kapitola se věnuje formulaci pojmu integrace, specifiky integrace osob
se sluchovým postižením a popisu základních rysů skautingu a českého
skautského hnutí. Praktická část práce obsahuje soubor zkušeností a poznatků
vedoucích oddílů se členy s různým znevýhodněním a subjektivní popis integrace
z pohledu začleňované dívky se sluchovým postižením. Cílem této práce
je popsat, co přináší integrace dětí se speciálními potřebami všem zúčastněným.
Výzkum byl prováděn kvalitativní metodou. Informace jsou získány
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ANNOTATION
The topic of bachelor thesis is integration of children with special needs into scout
troops and it is focused on people with hearing handicap. The first chapter
provides a theoretical formulation of integration, detailed description of hearingimpaired people integration and description of fundamental traits of scouting and
Czech scout movement. The practical section presents compilation of experiences
and knowledge of leaders that evolve members with special needs and subjective
depiction of integration from the view of integrated girl with hearing handicap. The
goal of this thesis is to describe what integration of child with special needs brings
to everybody who is participating. The research was realized by a qualitative
method. Information was acquired through online and paper questionnaires and
half-structured conversation. Also, datas from specialized sources, their analysis
and own experiences were utilised.
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1.

Úvod

Junák - český skaut, z.s. je v současnosti největší volnočasovou organizací
v České republice. Vzhledem k trendu inkluzivního vzdělávání a všem pozitivům,
která integrace dětí se speciálními potřebami přináší, se i Junák zabývá tématem
začleňování dětí s různým znevýhodněním a je mu otevřen.
Tato bakalářská práce se věnuje problematice integrace do skautských oddílů
a zaměřuje se konkrétně na děti se sluchovým postižením.
V teoretické části se práce stručně zabývá vývojem světového a českého
skautingu, jeho posláním, základními hodnotami a metodami práce s dětmi.
Dále definuje integraci, její legislativní ukotvení a specifika integrace osob
se sluchovým postižením. Práce předkládá informace, které máme k dispozici
o integraci do Junáka v historii, včetně příběhů několika významných osobností.
Poslední část se zaobírá současným stavem integrace v Junáku, podmínkami
úspěšného

začleňování do

volnočasových

organizací,

odborem

Skauting

pro všechny, jenž představuje hlavní podporu inkluze v Junáku, a zobrazuje
konkrétní data z posledních let. Dále nás seznamuje s jediným oddílem
pro neslyšící v České republice, kterým je 53. oddíl Potkani z pražského
skautského střediska Arcus.
Kapitola Výzkumné šetření definuje výzkumné cíle a otázky, metodologii práce,
konkrétní postupy a popisuje celý výzkumný proces.
Praktická a také hlavní část práce se věnuje konkrétním zkušenostem s integrací
dětí s různým znevýhodněním do skautských oddílů. První část je kompilací
poznatků vedoucích, kteří mají v oddíle začleněné děti se speciálními potřebami,
s doporučeními z odborné literatury a statistickými údaji. Druhá část předkládá
subjektivní prožitky skautky Mymi společně s pohledy ostatních skautek
ze stejného oddílu a popisem přístupu vedoucích.
Informace byly čerpány z odborné literatury, oficiálních internetových zdrojů,
vlastních

zkušeností

a

z

dotazníků
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a

rozhovorů

s

respondenty.

2.

Teoretický základ
2.1.

Skauting

Skauting je největší celosvětové výchovné hnutí, které existuje téměř ve všech
zemích světa (s výjimkou Kuby, Severní Korey, Andorry, Laosu a Barmy).
Celosvětové skautské hnutí čítá 30 milionů dětí a mladých lidí. Posláním skautingu
je podporovat všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.
Zakladatelem světového skautingu je vojenský hrdina z bitvy u Mafekingu1 a autor
knihy Scouting for Boys Robert Baden-Powell (* 22. 2. 1857, † 8. 1. 1941),
jenž v roce 1907 zorganizoval na ostrově Brownsea pro 20 chlapců první skautský
tábor. V letech vzniku měl na skauting vliv i Ernest T. Seton2, který do něj přinášel
zkušenosti ze života severoamerických indiánů. V roce 1910 pak Robert BadenPowell založil v Británii dívčí skautskou organizaci vedenou jeho sestrou Agnes.
(Vallory, 2016)
V roce 1920 byla Robertem Baden-Powellem založena mezinárodní skautská
organizace WOSM (World Organization of the Scouts Movement). WOSM
je nezávislá, nepolitická, nevládní organizace, která se skládá ze 164 národních
skautských organizací, jejímž účelem je podporovat jednotu a pochopení smyslu
a principů skautingu a zároveň usnadnit jeho expanzi a rozvoj. (Scouts.org)
Protože sílila a rozšiřovala se i základna dívčího skautingu, založil Robert BadenPowell světovou asociaci skautek WAGGGS (World Association of Girl Guides
and Girl Scouts). Prostřednictvím 146 členských organizací a přímou spoluprací
s dívkami a mladými ženami na celém světě poskytuje nyní vysoce kvalitní
programy neformálního vzdělávání a mezinárodní příležitosti. Cílem této asociace
je poskytnout dívkám a mladým ženám dynamické, flexibilní a hodnotové vzdělání
v

oblasti

životních

dovedností,

vedení

1

a

občanství.

(Wagggs.org)

V roce 1899 bylo město Mafeking v dnešní Jihoafrické republice obklíčeno během tzv. Búrské
války. Obklíčení trvalo 217 dní (od října 1899 do května 1900), a ačkoliv nebylo nijak vojensky
významné, britský tisk se mu velmi věnoval, protože v té době Velké Británii chyběl nějaký národní
úspěch. Když konflikt skončil britským vítězstvím, stal se Robert Baden-Powell, který obraně
Mafekingu velel, národním hrdinou. (Springhall, 1987, str. 934-942) (E. Vallory, 2016, str. 158)
2
Pozdější zakladatel Woodcraft Indians
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Skautské hnutí zažívá nepřetržitý nárůst počtu členů od roku 1907 dodnes.
Na světě je v dnešní době přes 40 milionů skautů. Nemalou část z toho tvoří
i členové českých skautských organizací. Momentálně čítáme něco přes 55 tisíc
členů ve více než dvou tisících skautských oddílů. (Skaut.cz)
2.1.1.

Junák - český skaut, z.s

Profesor Antonín Benjamin Svojsík (* 5. 9. 1876, † 17. 9. 1938) se vydal v roce
1911 do Anglie, aby zde navštívil skautský tábor a dozvěděl se více o nových
metodách výchovy mládeže. Již v roce 1912 vydal knihu Základy Junáctví,
která se stala základní knihou českého skautingu. Téhož roku se také konal první
český skautský tábor u Lipnice, kterého se zúčastnilo 13 chlapců. Roku 1914 pak
byl založen spolek Junák - Český skaut, po Svojsíkově neúspěšném pokusu
realizovat skautské myšlenky a metody na půdě Sokola. (Skaut.org)
České skautské hnutí prošlo v průběhu dějin několika těžkými obdobími. Bylo
postupně třikrát zrušeno a zakázáno. Nejprve v roce 1940 byl Junák zrušen
dekretem státního tajemníka Protektorátu, v roce 1950 byl Junák, již infiltrovaný
a narušený, členy KSČ zakázán a roku 1970 byl komunistickou stranou donucen
převést svou činnost do Pionýrské organizace. Během těchto těžkých let skauting
v Česku částečně fungoval v ilegalitě a v exilu. Poslední obnovení skautingu
přinesla sametová revoluce. Skautské hnutí bylo v devadesátých letech znovu
přijato do světových organizací WOSM a WAGGGS a pokračovalo v několika
českých organizacích, z nichž největší fungovala pod názvem Junák - svaz skautů
a skautek ČR. V roce 2015 se pak po Valném sněmu Junáka v Litomyšli vrátila
k názvu ze začátku dvacátého století Junák - český skaut.
Junák - český skaut, z.s. a jeho fungování je postaveno na třech základních
kamenech: poslání, principech a výchovné metodě Junáka.
Posláním Junáka je, jak je definováno ve stanovách spolku, podporovat rozvoj
osobnosti mladých lidí; jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních
a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti
k nejvyšší Pravdě a Lásce; sobě samým; bližním, vlasti, celému lidskému
společenství

a

přírodě.

(Stanovy spolku
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Junák

-

český skaut,

z.s.)

Tři základní principy, na kterých je skautské hnutí založeno nazýváme povinnost
k Bohu, té můžeme rozumět jako povinnosti hledat a respektovat v životě vyšší
hodnoty. Povinnost vůči ostatním, kterou chápeme jako závazek spoluúčastnit se
na rozvoji společnosti a svého okolí, snaha o vzájemné pochopení a kooperaci
mezi lidmi, národy a sociálními skupinami, i jako věrnost vlasti a úcta k bližním
a přírodě; a povinnost vůči sobě chápaná jako odpovědnost za vlastní seberozvoj.
Tyto základní principy jsou vyjádřeny ve skautském slibu a zákonu.
Skautský slib zní:
„Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé
době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být připraven(a) pomáhat
vlasti i bližním.“
S dobrovolným dodatkem: „K tomu mi pomáhej Bůh.”
Skautský zákon zní:
1. Skaut je pravdomluvný.
2. Skaut je věrný a oddaný.
3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
5. Skaut je zdvořilý.
6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
8. Skaut je veselé mysli.
9. Skaut je hospodárný.
10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích.
(Stanovy spolku Junák - český skaut, z.s.)

Skautská metoda je vzájemně provázaný systém prostředků, jejichž používáním
se naplňuje poslání skautské činnosti. Vychází ze zkušeností ověřených
již zakladateli skautského hnutí, stoleté praxe vedoucích a je zároveň obohacena
i o poznatky moderní pedagogiky. Skautská metoda je složena ze sedmi prvků,
jejichž síla a účinnost tkví právě v provázanosti. Každý ze sedmi prvků má
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pro skautskou činnost zásadní význam a dělá skauting jedinečným mezi dětskými
volnočasovými organizacemi. Jde o prvky: slib a zákon, učení se zkušeností,
družina, symbolický rámec, příroda, program osobního růstu a dospělí průvodci.
Například prvek družina doporučuje, aby děti v oddílech fungovaly v menších
skupinách tzv. družinách. Ve družině má každý člen možnost se vyjádřit,
vyniknout, její členové se mohou dobře znát a učí se spolupracovat. Družinový
systém učí členy družin odpovědnosti za tým, schopnost společně se rozhodnout
nebo například ustoupit. Družina může pro mladého člověka znamenat citové
zázemí stejně jako výzvu jeho rozvíjejícím se sociálním dovednostem a umožňuje
lépe odhalit jeho silné stránky a uplatnit je ve prospěch celku. (Stanovy spolku
Junák - český skaut, z.s.)

2.2.

Integrace

Pojem integrace označuje nejvyšší stupeň socializace člověka, jde tedy o opak
segregace, jakožto vyčleňování ze společnosti. (Slowík, 2007)
Proces sociální integrace je přirozený a začleňuje člověka do společnosti.
V případech osob či minoritních skupin, které se liší od většinové populace,
je třeba vytvářet pro integraci vhodné podmínky a aktivně ji podporovat. (Slowík,
2007)
Sociální integrace tedy znamená sjednocování, spojování v nový celek,
kdy menšinové (minoritní) skupiny a společenská většina (majorita) rozvíjejí
společenský systém, který obsahuje součásti hodnot a idejí obou stran. Každý
přitom nachází své místo ve společnosti, mezi uvedenými skupinami neexistuje
žádná podstatná hranice. (Slowík, 2007, str. 31)
Mezi oblasti, ve kterých se člověk s postižením potřebuje integrovat, patří
podle Slowíka (2007):
● školská

integrace

(zařazování

dětí

s

handicapem

do

běžných

nebo speciálních tříd)
● pracovní

integrace

(projekty

znevýhodněných osob apod.)
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podporovaného

zaměstnávání,

● společenská (komunitní) integrace (enkulturace osob s handicapem,
podpora jejich samostatného života atd.)
V dnešní době je moderní inkluzivní přístup, který zapojuje osoby s handicapem
do všech činností stejně jako osoby bez postižení. Speciální postupy, pomůcky
a podporu pro ně využívá pouze v případě, když je to nutné. (Slowík, 2007)
Pro účely práce se zaměřím na integraci školskou a ve školním věku.
Školská integrace
Mohlo by se zdát, že společné vzdělávání dětí s i bez postižení je přínosné pouze
pro děti s handicapem. Přestože je možnost sociálního učení od intaktních
vrstevníků a v prostředí běžné školy pro děti s postižením velice přínosná,
rozhodně to není jediné pozitivum integrace ve školství. (Michalík, 2002)
V dospělosti nezbytnou schopnost kooperace v týmu se žáci učí již na základní
škole. Pro děti je nejpřirozenější vyrůstat, vzdělávat se i trávit volný čas v okolí
svého bydliště. Rozvíjí se tak v prostředí, které znají, potkávají se s lidmi, kteří
také žijí v jejich okolí. Každé dítě je přijímáno s jeho silnými i slabými stránkami,
pracuje se s ním způsobem, který je pro něho vlastní. Heterogenita prostředí,
a to jak intelektová, sociální i rasová, je vnímána jako obohacení komunity, ne jako
překážka. (Tannenbergerová, 2016) Děti se také učí přirozeným způsobem
přijímat, tolerovat a rozumět jinakosti (Bílá kniha, 2001).
Zásadní roli v úspěšnosti procesu integrace dítěte se speciálními vzdělávacími
potřebami

do

který se určitým

běžné

školy

způsobem

hraje

připravenost

vymyká

představě

školy

přijmout

jedince,

zažité

normy,

obecně

jako rovnoprávného partnera. (Bílá kniha, 2001) Příprava na výuku a vlastní
pedagogická činnost v rozmanitých kolektivech je vnímána jako přirozená součást
práce

pedagogických

pracovníků,

není

považována

za

„práci

navíc“.

(Tannenbergerová, 2016, str. 42) Školy už nejsou „alternativní“ tím, že přijímají
žáky s postižením, jsou to běžné základní školy, které přijímají všechny žáky
ze spádové oblasti. Neexistuje skupina žáků (dle vnějšího znaku), u níž by se
automaticky předpokládala aspirace do speciálního či specializovaného školství.
Pro všechny skupiny žáků, od dětí s nadáním až po děti s postižením, je a priori
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přínosné vzdělávat se společně. (Tannenbergerová, 2016, str. 46) Přechod dítěte
do speciálního školství probíhá pouze v krajních případech na základě důkladného
posouzení konkrétní situace žáka a jeho rodiny. Se všemi dětmi se pracuje
individuálně na základě jejich silných i slabých stránek, jejich talentů a schopností.
Pedagog se snaží vtáhnout do aktivit ve výuce všechny žáky, pomocí různých
výukových metod jsou děti vedeny ke spolupráci, kdy si vzájemně pomáhají
se zvládáním svých úloh. Učitelé si uvědomují, že tyto aktivity spojené s jejich
podporou a důvěrou v žácích zakotvují kvality a kompetence, které do budoucna
pomohou rozvíjet udržitelnou a kvalitní společnost. (Tannenbergerová, 2016,
str. 57)
Ředitel a vedení školy, učitelé i asistenti pedagoga spolu tvoří jeden tým,
vzájemně konzultují problematiku jednotlivých žáků, spolupracují při přípravě
výuky. (Tannenbergerová, 2016)
Legislativní ukotvení
Právo všech dětí na vzdělání je zajištěno v Listině práv a svobod, která je svým
článkem 3 součástí Ústavy České republiky (usnesení předsednictva ČNR
2/1993). (M. Vítková 2004, str. 16)
V Ústavě České republiky, Hlava první, článek 3, je dáno, že
Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod.
Tím jsou zajištěna práva dětí na bezplatné základní vzdělání, a to bez rozdílů
duševní či tělesné způsobilosti a jeho aktivní zapojení do společnosti.
(1) Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon.
(2) Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností
občana a možností společnosti též na vysokých školách.
Čl. 33 Listina základních práv a svobod

Stávající legislativa v České republice akceptuje mezinárodní dokument Úmluva
o právech dítěte, který také zajišťuje právo dítěte na vzdělání. Stát dle ní musí
přijmout opatření k zajištění bezplatného základního vzdělání pro všechny děti
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a střední vzdělání pro ně musí být buď bezplatné, nebo může být studentům
poskytnuta finanční pomoc.
(3) Uznávajíce zvláštní potřeby postiženého dítěte se pomoc v souladu s odstavcem 2 poskytuje
podle možností bezplatně, s ohledem na finanční zdroje rodičů nebo jiných osob, které se o dítě
starají, a je určena k zabezpečení účinného přístupu postiženého dítěte ke vzdělání, profesionální
přípravě, zdravotní péči, rehabilitační péči, přípravě pro zaměstnání a odpočinku, a to způsobem
vedoucím k dosažení co největšího zapojení dítěte do společnosti a co největšího stupně rozvoje
jeho osobnosti, včetně jeho kulturního a osobního rozvoje.
Čl. 23 Úmluva o právech dítěte

Na základě cílů vzdělávací politiky, schválených v roce 1999 vládou ČR, vznikl
Národní program rozvoje v ČR - Bílá kniha (2001). Česká Bílá kniha je dokument
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který formuluje vládní strategii
ve vzdělávání. Je zde zmíněna například nutnost, aby všichni učitelé byli schopni
pracovat individualizovaně s celou šíří dětské populace a uměli praktikovat
základní postupy při řešení učebních a jiných problémů. Bílá kniha také formuluje
potřebu zásadně změnit tradiční koncept vzdělávání. Ten je třeba přizpůsobit
žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (obsah, formu i metody) a zařídit
pro tuto změnu společenskou podporu.
Stěžejní tendence v oblasti speciálního školství se prioritně týkají odstraňování segregovaného
vzdělávání dětí se speciálními potřebami a jejich integrace do běžného vzdělávacího proudu
se zachováním alternativní volby vzdělávací cesty těchto dětí a úkolu zabezpečení rovného
přístupu ke vzdělávání pro všechny děti.
10. Vzdělávání zdravotně a sociálně znevýhodněných, Národní program rozvoje vzdělávání Bílá
kniha, 2001

Opatření pro práci v integrované třídě byly rozpracovány ve Směrnici MŠMT ČR
k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských
zařízení z roku 2002. Směrnice vymezovala pojem žáka se speciálními
vzdělávacími potřebami a stanovovala zajišťování vzdělávacích potřeb těchto
žáků formou individuální integrace, skupinové integrace nebo ve škole určené
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a tyto formy dále definovala.
Finanční zajištění nákladů spojených se zajištěním těchto potřeb žáka měl
dle směrnice

poskytnout

příslušný
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orgán

kraje.

Na výše zmíněnou Směrnici přímo navazoval Metodický pokyn Ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy k vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení
nebo chování

(2004),

jenž

podrobně

formuloval

organizaci

a

postupy

při vzdělávání těchto žáků v základních školách, specializovaných třídách
základních škol, ve speciálních školách, na středních školách a vyšších odborných
školách.
Aktuálně se integrace týká vyhláška číslo 27 z roku 2016, která upravuje pravidla
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami formulovaná v takzvaném
školském zákoně (zákon č. 561/2004 Sb. ve znění zákona č. 383/2005 Sb.,
zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb.). Tato vyhláška stanovuje právo
žáků na využití podpůrných opatření. Definuje správnou podobu a využití
individuálního vzdělávacího plánu, formu práce asistenta pedagoga, poskytování
podpůrných opatření žákům komunikujícím v jiném systému, než je mluvená řeč;
činnost tlumočníka českého znakového jazyka či přepisovatele po neslyšící
a působení dalších osob poskytujících podporu. Všechna podpůrná opatření
se realizují se souhlasem žáka a jeho zákonných zástupců.
2.2.1.

Integrace osob se sluchovým postižením

Postoj společnosti k menšinám či skupinám osob s postižením vyjadřuje mimo jiné
pojmosloví, které se v souvislosti se skupinou používá. Dnes se snažíme
při používání pojmů souvisejících s lidmi se zdravotním postižením stavět vždy
na první místo to důležité a společné s ostatními - daný člověk / osoba / občan
a až potom vlastní termín, který označuje postižení. Nahrazování zastaralých
a nepřesných výrazů osob s postižením se však děje téměř výhradně v odborných
kruzích. Nejčastější nevhodně používaný pojem “hluchoněmí”, by měl být již
nahrazen pojmem neslyšící, který používají i sami neslyšící a není pro ně hanlivý.
Hluchota se stala negativním označením, používaným i v mnohých idiomech
(například “hluchý jako poleno”), což vyvolává směšný význam tohoto slova.
(Skákalová, 2016)
V současnosti můžeme pozorovat trend odklonu vzdělávání dětí se sluchovou
vadou ve speciálních institucích. Například v letošním školním roce (2016/2017)
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zahájilo základní školní docházku v ČR 71 dětí se sluchovým postižením
a všechny v rámci inkluze a toto číslo se každým rokem navyšuje (Statistické
ročenky školství - Výkonové ukazatele, 2017) Ve prospěch jejich inkluze pracuje
posun

v oblasti diagnostiky sluchových

vad,

vývoj kvalitních

sluchadel

a kochleárních implantátů i vytváření sítě odborných služeb. V praxi jsou
nejčastějšími problémy: finanční zajištění integrace, nedostatečné komunikační
kompetence učitelů i integrovaných žáků, vysoké počty žáků ve třídách a nízká
informovanost pedagogů v běžných školách o specifikách integrace dětí
se sluchovým postižením. (Potměšil, 2010)
Významnou

změnu přinesla

novela

školského

zákona

č. 82/2015

Sb.,

která popisuje nárokovatelná opatření pro žáky, kteří nemohou vnímat řeč
sluchem. Vzdělávaných v českém znakovém jazyce se tímto poskytuje vzdělávání
také v psaném českém jazyce a k výuce českého jazyka se přistupuje jako
k výuce jazyka cizího. Pokud má škola možnost, měla by žákům zařídit podporu
tlumočníka. (Skákalová, 2016)
Uvažujeme-li o možnostech integrace sluchově postižených, musíme brát v potaz
několik předpokladů:
● Uvážit východisko, tedy příčinu a hloubku ztráty sluchového vnímání.
● Zvážit v jaké fázi ontogenetického vývoje člověka ke ztrátě došlo, zvláště
jestli se tak stalo prelingválně či postlingválně.
● Posoudit rodinné a sociokulturní podmínky, v kterých dítě vyrůstá. Zda jsou
předpokladem pro úspěšnou integraci.
● Zamyslet se nad vlivem a přítomností dalších postižení.
Porucha sluchu může vést ke komplexnímu znevýhodnění ve styku problémů
s mluvou, čtením a sociální nezralostí, přičemž se nejedná o přidružené postižení,
nýbrž o komplex důsledků základní vady - poruchy - postižení. (Krahulcová cit.
podle Jesenský, 1995, str.89)
Integraci vnímáme jako proces vrůstání do společnosti zdravých dětí a postupné
zapojení do běžné populace. Děti jsou nejvíce přizpůsobivé v útlém věku,
z tohoto důvodu se snažíme, aby nedoslýchavé dítě už od raného věku vyrůstalo
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ve společnosti věkově blízkých slyšících dětí a byla mu poskytována náležitá
péče. (Janotová, 1996)
Jako podmínku úspěšné integrace dítěte se sluchovým postižením vnímáme
včasnou individualizovanou speciálně pedagogickou péči již v období 0-3 a 3-6 let.
Aby se to však dalo realizovat v praxi, je nutností dokonalý screening dětí
se sluchovým postižením. Průměrný věk, ve kterém přichází rodiče za odborníky
s obavami, že jejich dítě špatně slyší, je 14 měsíců. První vyšetření se pak provádí
kolem 18. až 20. měsíce a první akustická zesilovací pomůcka bývá dětem
přidělena okolo dvou let věku. (Krahulcová cit. podle Jesenský, 1995)
Nejčastěji odhalí sluchovou vadu u dítěte někdo z blízkých příbuzných (mj. rodiče).
Většina sluchově postižených dětí se rodí slyšícím rodičům, rodiny tedy nemají
zkušenosti s podobnou situací a potřebují celkovou odbornou péči. Důležitá je
vzájemná spolupráce odborníků (pediatr, ortorinolaryngolog nebo foniatr, logoped
ale i komunikace s rodinou a speciálně pedagogickým centrem školy.
Krahulcová v knize Kontrapunkty integrace zdravotně postižených (1995) uvádí
argumenty podporující proces integrace. Je to například podpora sociálního učení,
bránění segregaci (z obou stran), zkušenost pro žáky, že lidé jsou různí, škola
a třída jako “malé zrcadlo společnosti”, nesoutěživé prostředí, tolerantní jednání
žáků, komunikačně náročná situace pro sluchově postiženého žáka ve třídě stejně
jako v běžném životě. Prezentuje také argumenty proti integraci: možné ochuzení
nadprůměrných žáků, trvalé přetěžování sluchově postižených žáků, fakt, že není
možné plošně zajistit tlumočnické služby a speciální opatření na středních
a vysokých školách.
Za úspěšnou integraci nepovažujeme pouze pobyt dítěte mezi zdravými vrstevníky
a zvládnutí učiva. Dítě by se mělo stát rovnocennou součástí kolektivu. Všichni
ve školním procesu by měli přijmout dítě “takové, jaké je” a měly by vzniknout
takové podmínky, aby se mohlo plnohodnotně vzdělávat a prožívat plnohodnotné
sociální vztahy. (Skákalová, 2016)
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2.3.

Historie integrace v organizaci Junák

Integrace dětí se speciálními potřebami probíhala v historii spíše nahodile. Její
vývoj byl negativně ovlivněn přerušováním kontinuálního vývoje skautingu třemi
zákazy. Přesto však zároveň se vznikem specializovaných oddílů na sport, umění,
vodní turistiku, zpěv vznikaly i oddíly handicapovaných pro děti z Jedličkova
ústavu nebo neslyšící. O oddílu neslyšících máme zprávy už z roku 1921,
po druhé světové válce vedli podobný oddíl Zdeněk “Káďa” Zelený nebo Mirka
Litochlebová (Skautské století, 2012, str. 131) V literatuře se můžeme dočíst
o několika osobnostech, které se integrací a prací s dětmi se speciálními
potřebami ve skautingu zabývaly. (Kopalová, 2010)
2.3.1.

Osobnosti historie integrace v Junáku

František Gottwald - Ozón (*9.10.1919, † 21.7.1990),

Václav Gottwald -

Cvok (* 1953)
František Gottwald s přezdívkou Ozón se stal skautem v roce 1932, byl prvním
a zatím jediným neslyšícím skautským vedoucím, který i přes své postižení vedl
neslyšící i slyšící děti. Ze svého syna Václava Gottwalda s přezdívkou Cvok
vychoval skauta a naučil ho znakovou řeč. Cvok, nynější vůdce 55. brněnského
oddílu Junáka, složil svou vůdcovskou zkoušku v roce 1990 a od té doby oddíl
úspěšně vede a pokračuje tak ve stopách svého otce. I v současnosti oddíl přijímá
i děti se sluchovým postižením.
Zdeněk “Káďa” Zelený (* 1. 12. 1924)
Zdeněk Zelený, přezdívkou Káďa, je členem Junáka již od dětství, po skončení
druhé světové války založil skautský oddíl Maják v Praze. Oddíl se kromě běžné
skautské činnosti zaměřoval i na charitativní činnost, například pomáhal
navrátivším z koncentračních táborů. Od chvíle, kdy skaut Karel Horák přivedl
do oddílu svého neslyšícího bratra, začali být do oddílu přijímáni i chlapci
se sluchovým postižením. Brzy vznikla ve středisku Maják samostatná družina
pro neslyšící - Tetřevi, ta na svém počátku v únoru roku 1946 čítala jedenáct
členů. Dle vyprávění zanedlouho navštěvovalo oddíl téměř 50 neslyšících chlapců,
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jádro tvořili žáci z Ústavu pro neslyšící a nedoslýchavé v Holečkově ulici. Zdeněk
Zelený se naučil používat znakovou řeč i odezírání a začal s ústavem přímo
spolupracovat. Program družiny Tetřevů se téměř nelišil od ostatních skautů.
Zdeněk Zelený se dále zabýval i chlapci s dalšími handicapy, za podpory
odborníků

připravoval

program

pro

zrakově

postižené

nebo

děti,

které kvůli tělesným handicapům potřebovali náročnou rehabilitaci. Káďa poté
pokračoval

ve skautské

činnosti

zakládáním

dalších

oddílů

ve

městech

Československa.
Otakar Hněvkovský (* 25. 7. 1901, † 9. 6. 1980)
Prof. MUDr. Otakar Hněvkovský, DrSc. působil na 1. ortopedické klinice v Praze
a později se stal zakladatelem a prvním přednostou 2. ortopedické kliniky
Lékařské fakulty UK v Praze. Po vzoru profesora Jedličky se Otakar Hněvkovský
zabýval rehabilitací tělesně postižených. V roce 1940 (těsně před zrušením
Junáka) uspořádal první skautský tábor pro tělesně postižené u Votic.
Po skončení války ve skautské činnosti pokračoval, a když byl Junák znovu
zrušen, pokračoval pod hlavičkou Čs. červeného kříže. Jedna ze zásad profesora
Hněvkovského při práci s dětmi bylo, že by se s nimi měl zdravotnický personál
sblížit, aby ho děti nevnímali jako někoho, kdo jim způsobuje nepříjemné pocity
(injekce, cviky), ale aby byli partnery v jejich léčení a rehabilitaci. Rodiče byli
v nemocnici

pouze

jako

návštěva.

Stejný

účel

měly

i

jeho

tábory

pro děti s tělesným postižením. Děti se zde měly učit samostatnosti a odnaučovat
se závislosti na rodičích. S cílem integrovat tyto děti mezi nepostižené a naučit
ostatní populaci, jak se k postiženým chovat, jistě předběhl svou dobu.
Zdravotní rada Junáka
Zdravotní rada Junáka, která se jinak věnovala dohledu na zdravotnické vzdělání
činovníků, konzultacemi hygienických a zdravotnických opatření na skautských
akcích, se začala po roce 1990 (po znovuobnovení Junáka) zabývat začleňováním
zdravotně oslabených a lehce postižených dětí do skautských oddílů. Integrace
dětí s těžšími formami postižení měla dle ní probíhat spíše formou skupinové
integrace ve specializovaných oddílech. Zdravotní rada Junáka mimo jiné
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doporučovala oddílům spolupráci s organizacemi pro zdravotně postižené. Vydala
také několik příruček, které se týkají integrace dětí se zdravotním postižením
do Junáka.
Jednou z nich je například příručka Skautská zdravověda (1992), jejímž autorem
je tehdejší člen Zdravotní rady Junáka Jan Písko. Písko v příručce předkládá
kromě informací o zraněních a nemocech, které mohou táborové zdravotníky
potkat, hygienická opatření, jenž je vhodné na táborech dodržovat nebo základy
anatomie i doporučení a názory týkající se integrace dětí se specifickými
potřebami.
V době, kdy byl Junák v Čechách zakázán, se ve světě rozvíjelo jeho sociální
odvětví. Skauti se věnovali humanitárním službám svým bližním. V péči
o potřebné, a to hlavně o zdravotně postižené děti, měl Junák u nás co dohánět.
Všestranný program neprovádíme pro handikepované, ale praktikujeme skauting
s handikepovanými, jehož zásadou je integrace zdravotně postižených dětí
a mládeže. (Písko, 1992, str. 15)
Integraci v Junáku lze provádět dvěma způsoby. Zapojíme-li děti s postižením
do družiny a oddílu dětí bez postižení, můžeme očekávat příznivé působení
na obě skupiny dětí. Děti bez postižení mohou překonat ostych a rozpaky
v přístupu k lidem s postižením. Ti zase překonají bariéru způsobenou
jejich postižením, mohou si najít kamarády mezi vrstevníky a žít v normálním
společenství. Druhým možným postupem je vytváření specializovaných družin dětí
dle typu jejich postižení. Cílem je však také jejich integrace do běžných oddílů
a středisek. Nejnáročnější je integrace dětí se závažným stupněm postižení.
Ve vedení těchto dětí je více než kdekoliv jinde potřeba využívat odborné pomoci
a velmi dobře znát zdravotní stav dítěte. Přesto je však účast všech dětí na této
službě velmi důležitá, všichni členové jsou totiž “bratři a sestry”, plnohodnotní lidé.
Součástí skautské činnosti je jistě i trénink různých sportovních aktivit. Není však
cílem skautingu vychovat v některé sportovní disciplíně vrcholové sportovce.
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Sportovní aktivity v oddílech slouží k rozvoji všestrannosti a možnosti sportovat
i pro jedince nenadané nebo handicapované.
Další publikací vydanou Zdravotní radou Junáka, která stojí za zmínku,
je Bezbariérový skauting. Ta vznikla překladem a úpravou anglické Barrier - free
Scouting (1988, Headquaters Comissioner for the Handicapped The Scout
Assotiation - London). Příručka radí vedoucím, jak prakticky realizovat snahu
o bezbariérový skauting. Popisuje nutné technické úpravy klubovny, jejího okolí
a vybavení tak, aby se činnosti oddílu mohl účastnit i člen s handicapem. Některá
popisovaná opatření jsou velice jednoduchá a oddíly je mohou provést téměř
bez nákladů (odstranění přebytečných věcí z průchozích prostor, označení
důležitých a rizikových míst výraznými nápisy nebo dotykovým upozorněním atd).
Jiná potřebují dlouhodobější snahu a získání jistých finančních zdrojů (přestavba
WC na bezbariérové, pořízení dvojkola apod). Publikace nabízí konkrétní tipy
na úpravy (včetně nákresů) i tipy na táborové “vynálezy”, tedy originální nápady
jak jednoduše přeměnit některé bariérové prostory na bezbariérové (například
tvorba “vodotěsného vozíčku” pro použití v táborové sprše. Přestože je zaměřena
na odstranění bariér technického rázu, věnuje se i informovanosti členů oddílu
o handicapu. Čím více jsme o handicapu informovaní, tím lépe můžeme dát
dětem s postižením příležitost se začlenit. Je vhodné, aby měli členové oddílu
šanci se setkat s někým s postižením nebo si prohlédnout jejich zařízení, zkusit
si poznat jejich handicapy “na vlastní kůži” nebo se například zúčastnit besedy
s odborníkem na toto téma. (Tománek, Slavíček, 1993)

2.4.
Tato

Integrace do spolku Junák v současnosti

kapitola

popisuje

stav začleňování

dětí

se

speciálními

potřebami

do organizace Junák - český skaut, z.s. v dnešní době. Zabývá se podmínkami
integrace do volnočasových organizací, systémem podpory integrace a předkládá
data o míře integrace do Junáka z posledních let.
Poslední část kapitoly se věnuje 53. skautskému oddílu neslyšících Potkani
a je založena na informacích od hlavní vedoucí a z jejich webových stránek.
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2.4.1.

Podmínky integrace

Úspěšnou integraci do neformálního vzdělávání ovlivňuje řada faktorů. Část z nich
je na straně organizací, které poskytují neformální vzdělávání, další pak na straně
samotných dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Na straně dětí je faktorů
mnoho, může jít například o stydlivost, nedůvěru k cizím lidem, fyzickou kondici,
informovanost o možnostech neformálního vzdělávání nebo finanční možnosti
rodiny. (Patříte mezi nás? 2010)
Na straně organizací jde pak o pět hlavních faktorů: dosažitelnost, zaměření
organizace,

vybavenost

organizace,

ekonomická

náročnost,

připravenost

vedoucích; dále je popsáno, jak s nimi spolek Junák pracuje. (Patříte mezi nás?
2010)
Dosažitelnost - mají děti a mladí lidé se speciálními vzdělávacími potřebami
z minorit či vyloučených lokalit vůbec možnost aktivity organizace navštěvovat?
Téměř v každém městě, či větší obci se nachází skautský oddíl. Spolek Junák
neovlivňuje, kde budou skautské oddíly fungovat. Oddíl tedy může být založen
v jakékoliv lokalitě, pouze musí splňovat podmínky pro jeho založení dle Stanov
Junáka. Co se týče technické dostupnosti, klubovny oddílů jsou naprosto
různorodé,

některé

jsou

pronajaty

městem,

jiné

ve

vlastnictví

Junáka

nebo pronajaty od soukromých osob. To ovlivňuje, v jaké míře mohou oddíly
klubovnu uzpůsobit případnému integrovanému dítěti. Oddíly však mohou požádat
Junáka nebo například městskou část o finanční příspěvek na úpravu.
Zaměření organizace – počítá či nepočítá s tím, že by ji mohly navštěvovat děti
se speciálním vzdělávacími potřebami

z minoritního

prostředí,

ve

svých

dokumentech a cílech? A pokud ano – co pro to dělá?
Základní skautské hodnoty zahrnují pomoc bližním, otevřenost a toleranci
(viz kapitola Junák - český skaut, z.s.). Zároveň má Junák pro podporu vzdělávání
osob

se

speciálními

potřebami

zřízený

odbor

Skauting

pro

všechny,

který se věnuje vzdělávání a konzultacím vedoucích, organizováním osvětových
seminářů a vydávání příruček na toto téma (viz dále v podkapitole Skauting
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pro všechny). Zároveň se ale Junák neprezentuje přímo jako organizace pro děti
s postižením, spíše jako spolek otevřený všem dětem bez rozdílu.
Materiální vybavenost organizace – má vůbec podmínky pro zapojení dětí
se SVP? A pokud ano – pro jaké typy dětí?
Materiální podmínky pro zapojení dětí se speciálními potřebami má každý oddíl
jiné. Některé oddíly nechávají “nadstandardní” potřeby dětí platit jejich rodiče
(například bezlepkové potraviny), jiné mají dost prostředků na to, zajistit
tyto potřeby z vlastních zdrojů. Zdrojem finančních prostředků střediska jsou
pouze příspěvky za registraci od dětí a dospělých členů, případně dotace
nebo příspěvky individuálních dárců. (Hyková, 2014, str.21) Odbor Skauting
pro všechny může oddílům poradit, kde žádat o finanční či materiální podporu.
Ekonomická náročnost – jak je činnost v oddílu či kroužku nákladná, případně zda
pro určité typy členů existují úlevy?
Roční členský poplatek ve skautských oddílech obvykle nepřekračuje 1500 korun,
tuto částku je možné po domluvě s vedoucím oddílu rozložit do více menších
splátek, v některých oddílech fungují i sourozenecké slevy. Velkou finanční zátěží
by mohlo být pořizování nutného vybavení, mnohé oddíly pořádají burzy použitého
vybavení nebo nabízí možnost si některé vybavení zapůjčit z majetku oddílu. Ceny
jednotlivých výprav se obvykle pohybují v řádu stokorun, vedoucí mají v případě
potřeby možnost poplatek po domluvě snížit, mohou také na snížení ceny akce
použít granty od města.
Připravenost vedoucích – jaká je odborná vybavenost a zkušenosti vedoucích
aktivit, jejich vstřícnost k práci s mládeží se speciálními vzdělávacími potřebami?
Vybavenost

vedoucích

by v ideálním

případě

měla

zahrnovat

povědomí

o účinných metodách pomoci pro jednotlivé typy handicapů
Vedoucí ve skautských oddílech většinou od dětství prochází skautskou výchovou,
ve starším věku potom absolvují vzdělávací kurzy, z nichž některé jsou dobrovolné
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a některé musí vedoucí oddílu mít povinně3. Součástí těchto kurzů není speciální
pedagogika, přesto některé kurzy programy s touto tématikou zařazují. Skauting
pro všechny dává vedoucím k dispozici informace a odborné materiály
nebo se na ně vedoucí mohou obrátit skrze emailovou poradnu.
2.4.2.

Podpora integrace v rámci skautského hnutí

Hlavním prvkem podporujícím integraci ve skautských oddílech je odbor Junáka,
který byl ustanoven v roce 2011 jako Skauting pro všechny (dále jen SpV).
SpV propojuje dobrovolníky (jak ze skautského hnutí, tak z odborné veřejnosti),
pro které je zásadním tématem otevření skautingu všem dětem včetně
těch se speciálními potřebami. Protože ve Stanovách Junáka je poslání
organizace zakotveno jako nutnost podporovat všestranný rozvoj mladých lidí,
vnímá SpV jako žádoucí, aby Junák usiloval o možnost zprostředkovat to všem
dětem bez rozdílu. Do založení odboru SpV se v Junáku s tímto tématem
systematicky

nepracovalo;

chyběla

podpora

oddílů

a

samotné

děti

ani o svém možném zapojení často nevěděly. (Programový dokument SpV 2011)
SpV cílí nepřímo na skupinu dětských členů oddílu se speciálními potřebami
a jejich rodiče, přímo pak na představitele Junáka, vedoucí oddílů a středisek,
instruktory kurzů Junáka a veřejnost. Jejich cílem je existence odborného zázemí
na podporu začleňování dětí se speciálními potřebami do Junáka, metodická
podpora pro zavádění inkluzivních kroků v oddílech, dále aby se staly metody
inkluze součástí obsahu činnosti v rámci Junáka. (Programový dokument
SpV 2011)
Programový dokument SpV (2011) stanovuje principy, na kterých skupina staví
svoji činnost.
3

Vedoucí oddílů musí za svou “kariéru” absolvovat několik kurzů. Ve věku 13-15 let se dobrovolně
vydávají na rádcovské kurzy, mezi 15. a 18. by se měli zúčastnit čekatelského kurzu. Aby poté
mohl plnoletý člen vést oddíl, musí absolvovat navazující vůdcovský kurz. Na všech těchto kurzech
se skauti vzdělávají v oborech, jako jsou pedagogika, psychologie, zdravověda, vedení oddílu nebo
bezpečnost. Pokud se chtějí stát instruktory na některém z kurzů, pokračují v sebevzdělávání
na instruktorském kurzu.
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Skautské principy - soulad se základními skautskými principy (více viz. kapitola
2.1 Skauting)
Individuální princip - vnímání individuality každého člověka, nediskriminace
Princip rovných příležitostí - každý člen společnosti by měl mít stejné šance
se zapojit
Princip dobrovolnosti - pozitivní motivace vedoucích, ne však nucení
Partnerský princip - rovnocenný přístup k ostatním, respekt jedinečnosti oddílů
Princip odbornosti a komplexnosti - sdružování odborníků a zajištění odborného
vzdělávání vedoucím, komplexní podpora oddílů při integraci
Za šest let své činnosti vydal odbor SpV sedm příruček. Mezi nimi například
publikace Aby byly zážitky pro všechny, která popisuje prožitky běžných
oddílových činností ze strany čtyř dětí se speciálními potřebami. Skauti a skautky,
Klokan (nevidomý mladík nadaný na sporty), Kuba (neslyšící chlapec s vlohami
na kreslení), Nitka (slečna pohybující se na invalidním vozíku, která má ráda ruční
práce) a Majda (sestra člena stejného oddílu s mentálním postižením), představují
dospělým i dětem, jakým způsobem v oddíle hrají hry, komunikují s kamarády
a podobně. Příručka dává čtenářům náhled do problematiky a radí jim,
jak otevřeně jednat s členy oddílu s postižením. Jiná příručka ADHD - vím co
s tím?! přináší vedoucím oddílů nebo jiným pedagogickým pracovníkům rady,
jak rozeznat u dětí možné příznaky ADHD a tipy, jak s dětmi s poruchou
pozornosti v oddíle pracovat. (Vlasatá, 2013)
Články odboru je možné nalézt ve skautských i “neskautských časopisech”,
za zmínku stojí například článek Na vodě s dětmi se specifickou potřebou
(R. Kopalová, časopis Skauting 06/2012), jenž tato práce představí v následující
kapitole.
Pokud si vedoucí nevědí rady s otázkami týkajícími se integrace v jejich oddíle,
mohou se obrátit na emailovou či telefonickou poradnu, kterou SpV zajišťuje.
Zároveň SpV nabízí možnost čerpat zkušenosti od oddílů, které již mají ve svých
kolektivech děti se speciálními potřebami. Díle SpV nabízí vedoucím příležitost
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řešit problémy při skupinové supervizi. Jejím cílem je naplánovat postup řešení
potíží a zlepšovat tím jejich dovednosti.
Odbor pořádá vzdělávací semináře, na nichž se vedoucí dozvídají základní
informace o speciálních vzdělávacích potřebách dětí, se kterými mohou v oddílech
přijít do styku. Oddíly, oddílové či střediskové rady si mohou s SpV domluvit
i vlastní program. Odbor nabízí například témata Inkluzivní prostředí, práce
s dětským kolektivem, Jak na živé děti - ADHD, Inkluze, Respektující tým a mnoho
dalších.
Kromě vzdělávání se SpV podílí i na organizaci akcí pro odborníky. V roce 2013
společně se vzdělávacím centrem Parvula zorganizovali odbornou konferenci
Dopoledne inkluze, odpoledne…?. Jejím tématem bylo zjistit současný stav
integrace

dětí

se

speciálními

potřebami

do

volnočasových

organizací,

a jak by mohly organizace s těmito dětmi lépe pracovat. Duben roku 2016 patřil
workshopovému večeru na téma Respektující oddíl, kde mohli účastníci
vyslechnout přednášky odborníků z organizací Eduin, ČOSIV, Varianty. (Výroční
zpráva SpV 2013) (Skauting pro všechny: Aktuálně, 2016)
Tým SpV složený z odborníků, studentů a nadšenců je velice otevřený a ochotný
radit všem vedoucím nebo poskytovat informace zájemcům. Na jejich webových
stránkách poskytují všechny vydané publikace, články i odborné práce
na související témata.
2.4.3.

Články vedoucích

Články vydané odborem SpV ve skautských časopisech4 jsou zkušenosti z
oddílů, které mezi sebe začleňují děti se znevýhodněním, a nápady jak
s tématikou handicapů pracovat. Dva z nich jsou zde pro představu a inspiraci
shrnuty.
4

Všichni registrovaní členové Junáka si mohou předplatit skautské časopisy, které jim pak (podle
věkové kategorie) chodí v dvouměsíčních intervalech. Časopis Světýlko pro světlušky a vlčata,
Skaut pro skautky a skauty, Roverský kmen pro rovery a rangers ve věku 15-18let, Skauting pro
vedoucí oddílů a Skautský svět pro dospělé členy Junáka.
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Na vodu s dítětem se specifickou potřebou
V již zmíněném článku Na vodu s dítětem se specifickou potřebou z časopisu
Skauting z června 2012 autorka Renča předává ostatním vedoucím rady,
jak zaopatřit výpravu s vodní turistikou tak, aby se jí bezpečně mohlo zúčastnit
i dítě se speciální potřebou. Při plánování takové výpravy je většina oblastí stejná,
jako když se podniká výprava bez dětí se speciálními potřebami. Je třeba,
aby se výpravy

zúčastnil

dostatek

vedoucích

s

adekvátními

vodáckými

zkušenostmi a příslušnou kvalifikací. Délku a náročnost sjížděného úseku musíme
přizpůsobit vodáckým dovednostem členů oddílu. Je nutné sledovat aktuální stav
vody a sjízdnost jezů. Neméně důležité je zajistit odpovídající ubytování
a vybavení včetně záchranných vest.
Při účasti dětí se sluchovým postižením zajišťujeme i několik opatření nad rámec
běžné výpravy. Je nezbytné dbát na srozumitelnost předávaných informací a ujistit
se, že jim dítě rozumí. Vhodné je aby si vedoucí a posádky s dítětem
se sluchovým postižením určili předem signály, které budou při plavbě potřeba.
Například posunky rukama, pádlem, dotek pádlem, bouchání do lodi a podobně.
Vodácké dovednosti i smluvené signály je nutné nacvičit nejdříve na souši
a na mělčině nebo klidné vodě, aby si byli všichni účastníci komunikace jistí
a mohli se na sebe spolehnout.
Schůzka na “čtyřech bytelných kolech”
Ve stejném roce vyšel v časopisu skauting tip na družinovou schůzku
na invalidním vozíku od členky odboru SpV Miramis.
Interaktivní program týkající se pohybu na vozíku by měl mít tři fáze. V první fázi
můžeme družinu naladit zajímavými videi ze života lidí upoutaných na vozík.
Následně si skauti sami naplánují, co by chtěli na vozíku vyzkoušet. Mohou
se inspirovat svým běžným denním programem, zařadit aktivity, které rádi dělají,
nebo návštěvu veřejných míst (například knihovny, kavárny). Druhá fáze zahrnuje
samotou realizaci, je třeba zapůjčit vozík do trojice skautů. Ti se během schůzky
vystřídají v roli člověka na vozíku, jeho asistenta a vnějšího pozorovatele.
Absolvují naplánovanou cestu a mohou vše dokumentovat fotkami nebo videem.
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Vedoucí by měl nechat skupinky samotné řešit náročné situace, které během
cesty nastanou (prosba o nástupní plošinu, hledání bezbariérového vchodu
apod.). Třetí a neméně důležitá fáze je reflexe. Skupiny si mohou odprezentovat
pořízené fotografie a pobavit se o pocitech a zážitcích, které nasbírali. Společně
se může družina zamyslet i nad tím, zda je dostatečně bezbariérová jejich
klubovna a co by se dalo udělat pro zlepšení.
2.4.4.

Míra integrace dětí se speciálními potřebami do Junáka

V roce 2012 proběhl výzkum nazvaný Sondy do skautského světa, jenž mapoval
některé oblasti skautské činnosti v ČR. Elektronický dotazník vyplnilo téměř 2500
dospělých členů Junáka. Vzorek odpovědí odpovídá skutečnosti zastoupení
v Junáku (poměr pohlaví, věku, zastoupení krajů atd.) Výsledky lze tedy
považovat za vypovídající. Výzkumu se zúčastnila asi třetina všech registrovaných
vůdců a vůdkyň oddílů (cca 550 osob). 66% z nich se vyjádřilo, že v oddíle mají
dítě s nějakou speciální potřebou. Z výzkumu dále vyplývá, že v Junáku
je přibližně 4000 dětí se speciálními potřebami, což je téměř pětina všech členů
ve věku 6 - 15 let. Poměr jednotlivých speciálních potřeb je zobrazen
v tabulce č.1.

Tabulka č.1 (Sondy do skautského světa 2012)

V oddílech, do kterých chodí děti se speciálními potřebami, se zpravidla nejedná
o ojedinělé případy. V jednom oddíle bývá těchto dětí více (medián určuje 3 děti
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na oddíl). Nejčastěji děti se speciálními potřebami dochází do koedukovaných
oddílů (72%), méně často pak do chlapeckých (66%) a do dívčích (59%).
Zpráva z registrace5 2016 obsahuje také informace o znevýhodněných členech
Junáka. Při vyplňování registrace mohou vedoucí dobrovolně vyplnit oddíl údajů
pro odbor Skauting pro všechny. V roce 2016 tyto údaje zadalo 219 oddílů,
(což je přibližně 10% z celkového počtu oddílů), z nichž 184 označilo, že mají
v oddíle člena s nějakým postižením. Vedoucí pracují s dětmi s následujícími
handicapy (viz. tabulka č.2).

tabulka č.2 (Zpráva k registraci 2016)
2.4.5.

53. skautský oddíl neslyšících Potkani

Součástí skautského střediska Arcus působícího na Praze 1, 2 a 3 je jediný oddíl
pro neslyšící v České republice, oddíl Potkani. Vedoucí oddílu je slečna
s přezdívkou Žiry, jež do práce ochotně přispěla zajímavými informacemi o oddíle
(viz příloha č.7). Oddíl vznikl v roce 2000. Slyšící skautka Alena Dvořáková (Tin)
chtěla založit svůj skautský oddíl, náhodou se se seznámila s neslyšící Lucií
Půlpánovou–Sedláčkovou (Cvrček) a Františkem Půlpánem (Tíšek) a společně
vymysleli a založili oddíl pro děti se sluchovým postižením. Nyní jsou z tehdejších
5

Každoročně se uzavírá tzv. registrace, kde skrze skautský informační systém, zadají vedoucí
všech jednotek své členy, odvedou za ně poplatek a tímto se noví členové stanou oficiálně
součástí skautského hnutí.
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prvních členů oddílu dospělí lidé a snaží se o pokračování jediného skautského
oddílu pro neslyšící v republice.
Oddíl má v současné době deset vedoucích, z čehož čtyři ho aktivně vedou
a ostatní jim pomáhají. Na pravidelné schůzky Potkanů, které se konají jednou
za dva týdny, dochází třináct dětí. Většina neslyšících dětí do oddílu dojíždí
ze Základní školy pro sluchově postižené v Holečkově ulici nebo ze Základní školy
pro sluchově postižené ve Výmolově ulici. Dva členové oddílu jsou slyšícími
potomky jednoho z dospělých neslyšících členů oddílu. Do oddílu jsou totiž
přijímány i slyšící děti, v praxi jde většinou o příbuzného někoho z oddílu. Slyšící
děti mají v oddíle stejnou pozici jako dětí neslyšící.
Potkani se kromě schůzek vypravují každý měsíc na jednu víkendovou akci
a v létě pořádají desetidenní tábor. Některé výpravy a letní tábor mají Potkani
společný s ostatními oddíly z jejich střediska. Komunikace zde probíhá
skrze tlumočníka, pomocí odezírání, psanou formou, a když je třeba, tak i
takzvaně “rukama nohama”. Nejčastěji je zde tlumočení do znakového jazyka
potřeba, když se baví více lidí dohromady.
Oddílová činnost Potkanů se ve většině oblastí shoduje s běžnou skautskou
činností, učí se nové věci a typické skautské dovednosti, podnikají výpravy
do různých měst i do přírody, hrají týmové hry, sbírají body do celoroční hry
a tak dále, jen na rozdíl od jiných oddílů komunikují v českém znakovém jazyce
a i v něm “zpívají” písničky u táborového ohně. Potkani používají běžnou
skautskou stezku, která je jednou z výchovných nástrojů Junáka. Při jejich
oblíbených hrách, jako je například schovávaná nebo běhání s plácnutím6,
by pozorovatel

ani

nepoznal,

že

6

jde

o

oddíl

pro

neslyšící.

Hráči se rozdělí na dvě stejná družstva. Stoupnou si čelem k sobě ve vzdálenost asi 20 metrů.
Vždy se jeden hráč vydá za druhým družstvem. Jednomu po druhém podává protihráč ruku.
Někomu však do ní plácne a v té chvíli se musí dát na útěk. Plácnutý protihráč se ho snaží dohonit
a plácnout po zádech. Pokud ho plácne po zádech, vrací se do svého družstva a získává i
protihráče, pokud ho nestihne plácnout, stává se zajatcem druhého družstva. Družstva se střídají
tak dlouho, dokud jedno družstvo úplně nevyhraje. (vysvětleno Žiry, vedoucí oddílu)
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3.

Výzkumné šetření

Následující kapitola pojednává o výzkumném šetření této bakalářské práce. První
část popisuje cíle a otázky výzkumného šetření a zvolené metody výzkumu.
Dále je zde charakterizován výzkumný vzorek a prostředí šetření. Nakonec
je představen průběh samotného výzkumného šetření.

3.1.

Cíle výzkumného šetření

Hlavním cílem práce je zjistit, co přináší integrace a inkluze dětí se speciálními
potřebami

do

skautských

oddílů.

A

to

jak

vedoucím,

celým

oddílům,

tak i integrovaným dětem. Otázky, které práce zodpovídá, jsou:
Jaké úpravy oddílové činnosti musí vedoucí udělat při integraci dítěte
se speciálními potřebami?
Jaké výhody a nevýhody přináší integrace pro všechny zúčastněné?
Jak prožívá integraci do oddílu dítě se speciální potřebou a jeho
bezprostřední okolí?

3.2.

Metodologie výzkumného šetření

K zodpovězení výzkumných otázek je použit kvalitativní přístup. Výsledky práce
jsou založeny na zkušenostech respondentů a jejich kompilaci s daty ze zdrojů
týkajících se této problematiky. Jako prostředky kvalitativního výzkumu byl použit
standardizovaný dotazník, otevřené dotazníky a polostrukturovaný rozhovor.
Kvalitativní výzkum
Kvalitativní výzkum nemá všeobecně uznávanou definici. Negativní definici podali
metodologové Glaser a Corbinová (1989), kteří za něj považují jakýkoli výzkum,
jehož výsledků se nedosahuje pomocí statistických metod nebo jiných způsobů
kvantifikace. (Hendl, 2005, str. 49-50) Více autorů však s tímto vymezením pouze
na základně nepřítomnosti čísel nesouhlasí. Významný metodolog Creswell (1998,
s. 12) definoval kvalitativní výzkum takto: „Kvalitativní výzkum je proces hledání
porozumění, založený na různých metodologických tradicích zkoumání daného
sociálního

nebo

lidského

problému.
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Výzkumník

vytváří

komplexní,

holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků
výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách." (Hendl 2005, str. 50)
V kvalitativním výzkumu se výzkumník snaží získat komplexní náhled do tématiky.
Používá méně standardizované metody než u výzkumu kvantitativního, hlavním
instrumentem je výzkumník sám. (Hendl, 2005, str. 52)
Fenomenologický výzkum
Smyslem fenomenologického zkoumání je popsat a rozebrat prožitou zkušenosti
se specifickým fenoménem, kterou má určitý jedinec nebo skupina. Tento přístup
vychází z filozofické fenomenologie. Výzkumník se snaží vstoupit do vnitřního
světa jedince, aby porozuměl významům, jež fenoménu přikládá. Výzkumník
analyzuje získaná data, aby zachytil esenci prožité zkušenosti. V rámci
fenomenologické studie se vytváří popis a interpretace sdělených prožitků. (Hendl,
2005, str. 128) Výzkumník se snaží nevkládat do výzkumu své předsudky
a představy o fenoménu.
Zkoumání dokumentů
Rozbor dokumentů je běžnou součástí kvalitativního (i kvantitativního) výzkumu.
Různost dokumentů nám dává možnost získat podklady pro mnoho různých
témat, také nejsou vystavena působení zdrojů chyb či zkreslení, což je výhodné.
Subjektivita výzkumníka sice hraje roli v tom, jaké dokumenty vybere, nemůže
však ovlivnit informace v dokumentech zaznamenané. Výzkumník by měl kriticky
posuzovat kvalitu vybraných dokumentů.
Případová studie
V případové studii na rozdíl od statistického šetření získáváme mnoho údajů
o jednom nebo několika málo případech. Jde zde o zachycení detailů, složitosti
případu a o celistvý popis. Na konci studie je zvykem konkrétní příklad vřazovat
do širších souvislostí. V práci jde o osobní případovou studii v kombinaci
se studiem sociální skupiny (skautek). (Hendl, 2005)
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3.3.

Charakteristika výzkumného prostředí a výzkumného

souboru
Pro realizaci výzkumu mezi skautskými vedoucími jsem použila velkou skupinu
svých známých vedoucích, které jsem kontaktovala skrze sociální sítě. Vzorek,
na který jsem se obrátila, byl tedy vybrán účelově (směřovala jsem pouze
na skautské vedoucí), ale odpovědi jsem získala pouze nahodile od vedoucích,
kteří mi ho vyplnili. Poté jsem z nich vybrala vzorek, dle kritéria (zda mají
zkušenost s integrací).

O osobní zkušenost jsem požádala skautku z našeho

skautského oddílu se sluchovým postižením a ostatní skautky.
Všichni zúčastnění (případně jejich zákonní zástupci) souhlasili s použitím jejich
názorů a zkušeností v této práci. Dotazovaná skautka Mymi byla seznámena
s účelem práce, možností kdykoliv odmítnout spolupráci a určila si pseudonym,
zajišťujícím její anonymitu.
Osobně realizovaný rozhovor a zodpovídání dotazníků skautkami probíhalo
v pro děti známém prostředí naší skautské klubovny.

3.4.

Výzkumné šetření

Na počátku výzkumu byl stanoven cíl této bakalářské práce a dílčí výzkumné
otázky, týkající se problematiky integrace dětí s postižením do skautských oddílů.
Pro získání vzorku vedoucích, kteří odpovídají kritériím práce, byl použit
standardizovaný online dotazník s předem danými možnosti odpovědí i s možností
doplnit odpověď vlastní. Dotazník a odpovědi respondentů (bez otázky na jméno
respondenta) je přiložen k práci (viz Příloha č. 1 a 2). Součástí dotazníku
byla možnost zanechat na sebe emailový kontakt sloužící k zaslání rozšiřujícího
dotazníku. Respondentům, kteří odpovídali kritériu, tedy mající zkušenost
s integrací dítěte se speciální potřebou, a kteří na sebe v prvním dotazníku
zanechali kontakt, byl rozeslán druhý online dotazník. Druhý dotazník tvořily
otevřené otázky (i s odpověďmi viz Příloha č. 4). Zkušenosti a názory z tohoto
otevřeného

dotazníku

jsem

v

práci
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dále

kompilovala

s

informacemi

z analyzovaných dokumentů. Výsledky se nalézají v kapitole 4.1. Zkušenosti
vedoucích.
Dotazník s otevřenými otázkami, jsem zaslala také vedoucí oddílu Potkani,
při tvorbě dotazníků jsem využívala své zkušenosti se skautským prostředím
a znalosti dané problematiky (viz Příloha č. 7).
Rozhovor s Mymi probíhal osobně a byl polostrukturovaný. Rozhovor byl nahrán
na dotazník a následně přesně přepsán do elektronické písemné podoby
(viz Příloha č. 8). Dotazník s podobně směřovanými otevřenými otázkami byl
v papírové podobně vyplněn skautkami a následně také doslovně přepsán
do elektronické podoby. Poznatky z porovnání postřehů Mymi a ostatních skautek
společně s doplněním daty z literatury předkládá práce v kapitole 4.2.1 Mymi
a oddíl.
Vyhodnocení dotazníků a rozhovorů proběhlo na základě výzkumného cíle práce
za pomoci uvedené literatury.
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4.

Integrace v praxi

Následuje hlavní část práce, která se zabývá praktickými postřehy a prožitky
z prostředí oddílů se začleněnými dětmi se speciálními potřebami.

4.1.

Zkušenosti vedoucích

Tato část vychází se zkušeností vedoucích skautských oddílů, kteří mají v oddíle
dítě s nějakou speciální potřebou. Jejich zážitky jsou doplněny o poznatky
z příručky Z nevýhody výhoda vydané v roce 2013 odborem Skauting
pro všechny, o statistické informace vycházející ze Sondy do Skautského světa
realizované v roce 2012. (Žáček, 2013)
4.1.1.

Příchod dítěte se speciálními potřebami do skautského oddílu

Příchody dětí se speciálními potřebami do oddílu mají různé okolnosti. U poruch
pozornosti (například ADHD) děti do oddílů často přichází dříve, než je jim
porucha diagnostikována.

Vedoucí

se

tedy

vyrovnávají

s

dítětem,

které je problematické a stanovení diagnózy je pro ně spíše přilepšením.
Po zjištění a konkretizaci diagnózy dítěte se jim s ním lépe pracuje takzvaně “ví,
jak na něj”. Další z možností, jak se dítě se speciální potřebou do skautského
oddílu dostane je, že už do něj dochází někdo ze sourozenců, vedení oddílu
je v tu chvíli už seznámeno s konkrétním stavem dítěte a je pro něj jednodušší dítě
do oddílu integrovat. Pokud dítě do oddílu přichází bez známostí, je vhodné
s rodiči probrat stav dítěte i jejich očekávání od oddílové činnosti. Vedoucí
například doporučují nastavit si s rodiči “zkušební dobu”, po kterou si dítě účast
v oddíle vyzkouší a vedení oddílu se až následně rozhodne o jeho přijetí.
Ze Sondy do Skautského světa (2012) vyplývá, že jsou vedoucí k přijímání dětí
se speciálními potřebami otevření. Dvě třetiny vedoucích, kteří se zúčastnili
průzkumu, se ocitli v situaci, kdy se rozhodovali o přijetí takového dítěte do oddílu
a pouze jedno procento uvedlo, že se rozhodli dítě do oddílu nepřijmout. Vedoucí
se shodují, že přijetí dítěte se speciálními potřebami do oddílu by mělo být
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společným rozhodnutím celé oddílové rady včetně rádců7. Když se vedoucí
rozhodnou dítě přijmout a seznámí se s jeho stavem, měli by věnovat úsilí
přípravě oddílu a jeho členů na příchod nového člena.
4.1.2.

Opatření a změny

Práce s ostatními dětmi je podle vedoucích nezbytná, členům je třeba vysvětlit,
co se s dítětem děje jinak a z jakého důvodu. Také jim vysvětlit, jak reagovat
v pro ně neobvyklých situacích. Celkově všichni by se měli naučit otevřeně
o postižení mluvit, a to jak vedoucí, tak i děti.
Existuje řada možností, jak dětem přiblížit různé druhy znevýhodnění. (Z nevýhody
výhoda, 2013, str. 92-93)
-

konkrétní příklad - pokud má člen oddílu speciální potřeby, dá se to využít
k tomu, aby se i ostatní členové o jeho handicapu něco zajímavého
dozvěděli, neděláme-li z jeho znevýhodnění tabu, přinese to všem
poznatky, které si na základě spojení s konkrétním člověkem zapamatují

-

setkání s člověkem se znevýhodněním - lze kontaktovat organizace
zabývající se prací s lidmi s handicapem nebo osvětou v této tématice
a díky nim uspořádat například debatu s někým se znevýhodněním,
při které se děti mohou zeptat na to, co je zajímá

-

sledování dokumentů - rozsáhlou databázi dokumentárních filmů má
například společnost Člověk v tísni v rámci projektu Jeden svět na školách,
po shlédnutí dokumentu je vhodné zařadit debatu s reflexí, vhodná je účast
člověka zkušeného v promítaném tématu

-

sledování filmů - zábavnou formou může být sledování filmů, ve kterých
vystupuje osoba se znevýhodněním

-

samostatný program přibližující znevýhodnění - hra nebo program
s nasimulovaným nějakým konkrétním znevýhodněním (ztráta zraku,
sluchu, omezení hybnosti) nebo hry simulující sociální znevýhodnění lidí
s postižením

7

Osoba vedoucí skautskou družinu, zpravidla v podobném věku jako členové družiny. Rádce bývá
pojítkem mezi družinami (jejich členy) a oddílovými vedoucími.
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Zároveň je podle vedoucích v zájmu všech zúčastněných, aby pokud je to možné,
dítě vyčnívalo z kolektivu co nejméně.
Přestože je žádoucí, aby ostatní členové oddílu znali handicap svého kamaráda
a nebáli se o něm mluvit, neměla by se “vizitka” dítěte se speciálními potřebami
zakládat jen na nich. Přílišné zdůrazňování handicapu/znevýhodnění dítěte může
dále vést k jeho ostrakizaci, sekundárnímu vylučování z kolektivu, až šikaně
(skryté/otevřené). (Z nevýhody výhoda, 2013, str. 11)
Snaha o úspěšnou integraci znevýhodněného člena může být pro ostatní děti
jednou z náplní oddílové činnosti.
Jako velmi důležitou úpravu vnímají vedoucí přeměnu programů tak, aby na nich
dítě pouze “nebrzdilo” svojí družinu, ale aby bylo vždy platným členem. Klasickým
příkladem je zařazení potřebné, ale jednoduché běhací role do týmových her,
kde je v týmu i dítě s mentálním postižením (dítě běhá a nosí něco zásadního
pro hru, je přínosné své skupině a není to nad jeho síly). Péči musí věnovat
vedoucí i tomu, aby se dítě neumisťovalo ve hrách stále na zadních příčkách.
Jako řešení se nabízí hodnocení dětí vzhledem k jejich zlepšení (ne porovnávání
mezi sebou), důraz na potěšení ze hry ne jen z výkonu a výsledku nebo zařazení
her, ve kterých je rozhodujícím prvkem náhoda. Vedoucí by měl dát možnost zažít
úspěch a být přínosem pro skupinu všem dětem bez rozdílu.
Konkrétní úpravy, které vedoucí v oddílech zavedli, mohou inspirovat další
vedoucí, kteří se nachází v podobné situaci. V oddílech, kam dochází děti
s ADHD, vedoucí zařazují více pohybových her, aby děti měly možnost ventilovat
svoji energii, zároveň v programu využívají hry, kde může dítě svou hyperaktivitu
“využít” - hry akční, postřehové atd. V případě dětí s lehkým mentálním postižením
připravují vedoucí jednodušší verze programů náročných na přemýšlení a zařazují
do programu hry, ve kterých si dítě s mentálním postižením může nalézt svou roli,
tu mu případně vysvětlí. Většině dětí se speciálními potřebami se vedoucí více
věnují, u některých aktivit jim asistují, zabavují je ve chvíli, kdy se nemohou (nebo
nechtějí) zúčastnit programu s ostatními a více na ně dohlíží (mj. v případě
projevů agresivity apod.).
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4.1.3.

Pozitiva a negativa

Vedoucí nacházejí na integraci do jejich oddílu mnoho pozitiv. Patří mezi
ně možnost dopřát znevýhodněným dětem někam zapadnout, aktivně strávit čas,
“vybít” energii a přiblížit jim skautské hodnoty i přes jejich handicap. Vedoucím
přináší velkou radost nadšení dětí se speciálními potřebami z téměř jakýchkoliv
aktivit a to i v pubertálním věku (na rozdíl od jejich intaktních vrstevníků). Díky
potřebě postarat se o tyto děti v oddíle se vedoucí trénují v akceschopnosti,
učí se být flexibilní, improvizovat a rozšiřují si obzory. Děti, které jsou dalšími členy
oddílu, se mají možnost “na vlastní kůži” dozvědět, co je to hyperaktivita
nebo jak vypadá člověk se zrakovým postižením. Učí se chovat ohleduplně,
pomáhat potřebným a být tolerantní, to vše prakticky. Jeden z vedoucích uvádí,
že díky integraci mentálně postiženého dítěte do jejich oddílu, panuje v jejich
středisku zcela otevřený přístup k problematice mentálního postižení, s čímž může
většina dětí přijít do styku jen výjimečně.
Hlavní negativum, které vedoucí na integraci vnímají, je zvýšená psychická zátěž
pro vedoucí související s nutností neustálé podpory dětí se speciálními potřebami.
Dle Sondy do Skautského světa (2012) většina vůdců / vůdkyň tyto zvýšené
nároky připouští. Ovšem jenom 22% z nich tyto nároky považuje za opravdu velké
(ale zvládnutelné) a pouze 2% je hodnotí jako vyčerpávající až nezvládnutelné.
Dalším problémem jsou podle vedoucích různé výchovné potíže, které pozorují
častěji u dětí se znevýhodněním než u ostatních, jako například afektované scény,
problémy s rozeznáváním a dodržováním hranic nebo občasná agresivita.
Mezi negativy zazněla také nutná úprava programu nebo potíže starších členů
se specifickými potřebami smířit se s rolí stále kontrolovaného.
4.1.4.

Doporučení vedoucích vedoucím

Vedoucí doporučují ostatním, kteří by se do situace rozhodování se o přijetí dítěte
se speciálními potřebami do oddílu dostali, aby se nebáli a dali mu šanci. Jistě
budou potřebovat velkou dávku trpělivosti, ale mohou se těšit na mnoho radosti,
jež jim to může přinést. Vedoucí nesmí zapomenout krom dítěte se speciální
potřebou na integraci pracovat i s ostatními dětmi. Nejčastěji zmiňovaným
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a nejdůležitějším doporučením je kvalitní komunikace s rodiči tohoto dítěte.
Je s ním třeba předem prodiskutovat, jaké speciální požadavky mají, co očekávají
a na co je dítě zvyklé. Vedoucí by se neměl bát s rodiči otevřeně mluvit o potížích
dítěte a ptát se na jejich tipy a nápady. Společně mohou požádat o pomoc
i odborníka na konkrétní problematiku.
I přesto, že vedoucí udělají v rámci svých sil pro integraci dítěte se speciální
potřebou to nejlepší, nemusí se vyvíjet podle jejich představ. Jedna vedoucí
v dotazníku popisuje situaci, kdy členství v oddíle neprospívalo handicapované
člence, ostatním dětem, ani vedoucím. Pokud vedoucí nenachází cestu, jak situaci
vyřešit, nezbývá než ukončit členství a případně vyhledat jiný oddíl. V praxi
k tomuto dochází relativně málo často, Sonda do Skautského světa (2012)
vyčísluje množství dětí, které oddíl po nějakém čase opouští, protože se práce
s nimi nedá s chodem oddílu skloubit, na 7%.
4.1.5.

Sluchové postižení ve skautingu

Částečná ztráta sluchu není rozhodující překážkou pro zapojení dítěte
do skautského oddílu. Vedoucí však přesto nesmí přípravu na integraci dítěte
podcenit. Měl by být podrobně seznámen s pravidly pro komunikaci s osobami
se sluchovým postižením. Dále by je měl být schopen vysvětli ostatním členům
oddílu a naučit je tyto zásady používat. Z běžných skautských aktivit je třeba
v souvislosti se sluchovým postižením myslet na pískané signály, které by bylo
dobré v přítomnosti dítěte se sluchovým postižením nahradit jinak (nebo doplnit
o vizuální znamení i pro neslyšícího). Jinak se dítě se sluchovým postižením může
účastnit většiny známých her, ve kterých nehraje sluch významnou roli (například
Ringo, Mrkaná neboli Na vraha, Boj o šátky apod.). Pokud vedoucí neovládá
znakový jazyk je vhodné, aby mělo integrované dítě s úplnou ztrátou sluchu
asistenta nebo tlumočníka. Další možností pro neslyšící děti je přímo kolektiv
neslyšících s neslyšícím vedoucím. Dítě pak není vyčleněno z kolektivu, rozvíjí se
jeho sebevědomí a identita. (Z nevýhody výhoda, 2013)
Je důležité, aby vedoucí našel formu komunikace, která dítěti vyhovuje. Ať už jde
o odezírání, psaní, znakový jazyk nebo znakovanou češtinu. Zároveň musí
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dodržovat základní pravidla komunikace s osobami se sluchovým postižením.
Navázat s dítětem kontakt před započetím rozhovoru (například dotekem,
zrakovým kontaktem), u důležitých sdělení se ujišťovat, že je dítě pochopilo,
případně mu je zopakovat. V případě neúspěšné komunikace by vedoucí neměl
zapomínat, že jde o důsledek sluchového postižení ne o vinu jedince, projevit
vstřícnost a ochotu hledat lepší komunikační cesty. Vedoucí by měl být také
seznámen s tím, jakou kompenzační pomůcku dítě využívá a zda je třeba dohlížet
na její údržbu apod. (Z nevýhody výhoda, 2013)

4.2.

Osobní příběh

Dále je zaznamenán jeden případ integrace dívky se speciálními potřebami
do skautského oddílu. Kombinují se zde pocity integrované slečny, názory dalších
skautek a přístup vedoucích.
4.2.1.

Mymi a oddíl

Mymi je čtrnáctiletá slečna, která již čtvrtým rokem navštěvuje oddíl vodních
skautek v Praze. Do oddílu přišla díky kamarádkám ze základní školy. Mymi
ve škole používá naslouchadlo a jinak je zvyklá chodit bez něj, je nedoslýchavá.
Dotázala jsem se Mymi, jaké aktivity nebo hry má v oddíle nejradši a proč. Právě,
hodně mě baví hry v přírodě, kdy musíme být právě potichu, protože, když, jako,
nebo když máme nějaké aktivity, při kterých se musí úplně mlčet, protože potom
jakoby mám pocit, že vlastně mě to úplně neznevýhodňuje. Nebo potom prostě
takové ty aktivity v lese, jakoby, mě baví se pohybovat, protože nevím, prostě
mám ráda lesy. Programy, které Mymi nesedí, prý občas v oddíle zažívá, nemívá
však při nich problémy se sluchem, ale s astmatem.
Vymyslet své kladné vlastnosti trvalo Mymi trochu déle, po čase odpověděla,
že se jí daří orientace v mapě, protože ji baví zeměpis, také ji obecně zajímají
přírodní vědy a má docela dobrou paměť. Ostatní skautky nacházely na Mymi
mnoho dalších dobrých rysů. Zmiňovaly její vědomosti, také to, že umí hezky
malovat, vyrábět, je velmi chytrá a umí pořádně vzít za práci. O svých negativech
Mymi řekla: No hm, nejdou mi jazyky a potom taky …jakoby hodně často
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zapomínám na nějaké drobnosti, jsem zapomětlivá. Jsem schopná si zapomenout
klíče nebo mobil, když někam odcházím. Nějakou důležitou věc, když prostě
někam jdu. Skautky vnímají jako špatnou vlastnost u Mymi spíše to,
že se s ostatními tolik nekamarádí a že není příliš sportovně nadaná.
Její pozice ve družině je člunař8, Mymi se mezi skautkami vnímá jako toho
člověka, který organizuje praktický průběh aktivit, takový ty věci jako sejdeme se,
přineseme tohle. Ve družině se stará o světlušky, protože jí jde pracovat
s menšími dětmi. Skautky se v tomto bodě vyjadřují hodně různě, některé
si nemyslí, že Mymi pozici člunaře zvládá (bez kormidelníka je v koncích), jiné jí
v tom důvěřují (stará se o světlušky, je zodpovědná, starostlivá). Několik skautek
se zmínilo, že Mymi stojí mimo kolektiv (občas sedí stranou, když jsou např. hry
s dvojicemi, zůstává často jako poslední).
Většina skautek ví, že je Mymi nedoslýchavá a má astma. Je si toho vědoma
i Mymi, některým skautkám to sama řekla a jiné to ví už z doby, kdy Mymi ještě
do oddílu nechodila. Zajímavé je, že dotázaní skauti ze spřáteleného oddílu
neměli vůbec tušení, že má Mymi nějaký handicap, ale vnímali její vyloučené
postavení mezi skautkami. Skautky odpovídaly, že se v oddíle projevuje spíše
Mymi astma než její nedoslýchavost, jen dvě zmínily, že se jí občas musí něco
zopakovat.
A má Mymi pocit, že její znevýhodnění nějak ovlivňuje vztah skautek k ní? Určitě
si myslím, že jo, i když třeba ne přímo s tím, že špatně slyším, a občas jim to
přijde zvláštní, že se hodně často ptám, ale spíš, že já i kvůli nedoslýchavosti,
ono s tím souvisí hrozně spousta dalších věcí. Já mám díky tomu mám trošku
určitou introvertnější povahu a prostě nejsem tak společenská a tak jakoby
zapálená pro nějaké činnosti jako oni. A to taky nějak.
Položila jsem skautkám otázku, zda se k Mymi chovají jinak než k ostatním,
v jakých situacích a proč, jejich odpovědí jsou různorodé. Většina skautek
se k Mymi chová v určitých situacích jinak, některé se snaží dávat si záležet
8

V terminologii vodních skautů člunař odpovídá pojmu podrádce, tedy první pomocník rádce
družiny.
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na verbální komunikaci s ní, mluví více nahlas, zřetelně, pomaleji, opakují jí
zásadní informace, další zmiňuje, že se s ní (radši) moc nebaví, můžeme
předpokládat, že z důvodu obav z komplikované komunikace. Jiné skautky
popisují, že jí berou (nebo se snaží brát) jako všechny ostatní, některé zase,
že občas některé její vlastnosti nemohou vydržet.
Mymi popisuje svoje pocity z toho, jak se k ní skautky chovají takto: Docela mě
to mrzí, že oni některé se snaží mě třeba začleňovat a potom jsou jakoby nějaký
občas sem tam na to zapomenou, ale když už jakoby řeknu něco, třeba se zrovna
na něco hodně ptám a potom jakoby ani nevím, jestli jako spíš nevědomky řeknou
něco, co lidi říkají úplně běžně, o tom že jakoby o lidech, že si dělají legraci z toho,
že jakoby někdo neslyší. Lidi si z toho normálně dělají legraci, ale prostě na mě
opravdu neslyšící se to, jakoby mě to vadí, a dotkne se mě to většinou. Občas
nastávají situace, kdy je pro ní její handicap překážkou, ty jsou pro Mymi někdy
nepříjemné či nepřehledné. Ona to není přímo překážka v nějaké určité situaci,
ale spíš já se lidí ptám, že prostě, když jim nerozumím, když prostě jsou moc
daleko, nebo ke mně mluví zády, tak já jim nerozumím, potom se ptám, a občas
se ptám třeba i třikrát nebo čtyřikrát a nevím, jako, ale, žiju s tím. Mymi dostala
naslouchadlo až ve čtvrté třídě a nosí ho jenom do školy, je hodně zvyklá žít bez
něj, vlastně ho nosí dost nerada. Které aktivity se pro Mymi stávají
nepřehlednými? Když jakoby se děje nějaká aktivita při které mluvíme tiše,
tak je to docela problém, třeba když hrajeme nějakou hru, při které třeba
se schováváme nebo něco takového a tak, já prostě neslyším a nerozumím
a občas se v tom ztratím, ale jakoby jsem na to zvyklá, takže většinou se po čase
zas najdu. Mymi vyhovuje komunikace, při které se mluví nahlas, člověk
je otočený směrem k ní a důležité také je, aby věděla, že na ni někdo mluví.
Když neví, že na ni někdo hovoří a všimne si toho až po chvíli, může se stát,
že neslyší začátek konverzace a potom už dále moc nerozumí. Příjemná
je pro ni komunikace ve dvojici či malé skupině.
Mymi mluvila i o tom, že se nyní v kolektivu ve třídě na gymnáziu cítí lépe
než v oddílové skupině. Rozdíl vnímá v tom, že se se spolužáky vídá mnohem
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častěji. Výhodu je podle Mymi to, že třída není tak pevně spjatý kruh jako oddíl.
Ve třídě může fungovat sobě příjemným introvertním způsobem, pozorovat a jen
sem tam něco dodat. V oddíle jí připadá důležité, aby se zapojila a vyjádřila,
často je potřeba, aby se domluvily všechny skautky dohromady, aby byly všechny
aktivní.
4.2.2.

Přístup vedoucích

Vedoucí se v oddíle snaží s Mymi pracovat jako s ostatními skautkami.
Jelikož je jedna z nejstarších, byla jmenována do pozice člunaře a tím jí byla
předána jistá zodpovědnost za družinu.
O tom, že je Mymi nedoslýchavá, se vedení oddílu nedozvědělo od rodičů
ani od ní samé. Na první schůzce, které se Mymi účastnila, probíhala aktivita,
při níž každý sděloval několik informací ve velkém kruhu lidí a ještě ve venkovním
prostředí. Pro Mymi byla tato situace nepřehledná a tudíž i nepříjemná. O tom,
co se děje se vedoucí poté dozvěděli od jejích spolužaček ze školy. Jak bylo již
řečeno v předchozích kapitolách, vhodnější by bylo, aby se vedoucí o speciálních
potřebách dítěte dozvěděli dříve, než dítě do oddílu nastoupí. V tom případě
by mohl přizpůsobit aktivity nebo alespoň dávat zvýšený pozor, zda nejsou aktivity
pro děti nepříjemné.
Postupem času se vedoucí seznamovali se specifiky práce s dítětem
se sluchovým postižením. Jejich studium však bylo spíše nahodilé. Někteří
se tématem zabývali do hloubky (četli odborné publikace apod.) jiní se pouze
pokoušeli vhodné přístupy odezřít z praktického fungování v oddíle. Dobře
fungovalo předávání zjištěných informací mezi vedoucími a v pozdějším období
i mezi samotnou Mymi a vedoucími. V ideálním případě by si vedoucí měli hned
z počátku zjistit, co nejvíc informací a ty pak co nejdříve začít prakticky využívat.
Bez toho trvalo “sžívání se” oddílu a Mymi zbytečně dlouhou dobu.
Co se týče kolektivu skautek, vnímám v činnosti vedoucích největší mezery.
Přestože se v oddíle relativně pravidelně pracuje s tématem jinakosti lidí
se znevýhodněními a pomoci bližním (skautky se například zúčastnily besedy
se slečnou s těžkým zrakovým postižením, navštívily speciální mateřskou školu,
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vařily a rozdávaly polévku lidem bez domova), vedoucí za několik let nedokázaly
zprostředkovat skautkám dostatek informací o znevýhodnění Mymi a o tom,
jak s ní jednat, v čem se liší a v čem je naopak stejná jako všichni ostatní. A nejen
proto (i kvůli její introvertní povaze) se Mymi občas nachází na okraji kolektivu
skautek.
Díky tomu, že jsou si vedoucí vědomi jejích silných stránek, zapojují do programů
aktivity, ve kterých může vyniknout a být družině velice prospěšná (například
vědomostní úlohy, orientace v mapě). Vedoucí Mymi by se však měli touto situací
zabývat více cíleně a systematicky.
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5.

Závěr

Tato bakalářská práce nazvaná Skauting pro všechny, zkoumala ve své teoretické
i praktické části integraci dětí se speciálními potřebami do skautských oddílů.
Vycházela

z

teoretických

podkladů

o

integraci

a

Junáku

samotném

a z historických i současných pramenů o začleňování do Junáka.
Cílem práce bylo zjistit, co přináší integrace dětí se speciálními potřebami
vedoucím, integrovaným dětem i celým oddílům. Nejvíce praktických, zajímavých
a přínosných informací, práce obsahuje díky oslovení mnoha skautských
vedoucích skrze internetový dotazník. V kapitole Zkušenosti vedoucích je shrnuto,
jaké změny a opatření jsou třeba zajistit pro úspěšnou integraci. Také zde
z osobních zkušeností vycházejí najevo pozitiva a negativa pro všechny
zúčastněné.
Skautka Mymi, nedoslýchavá čtrnáctiletá slečna, byla oslovena díky známosti
a ochotně skrze rozhovor sdílela své pocity a prožitky. Na příběhu Mymi vidíme,
jak může prožívat znevýhodněné dítě své zapojení do oddílu a jak to prožívají lidé
v jeho bezprostředním okolí.
Z práce vyplývá, že mít v oddíle integrovaného člena není pro vedoucí lehký úkol.
Je třeba, aby systematicky pracovali na jeho začleňování. Prvním a velice
zásadním krokem je seznámení se s danou situací, vedoucí by se od rodičů měli
dozvědět všechna specifika dítěte. Před nástupem dítěte do oddílu je vhodné,
aby vedoucí oddíl “připravili”, tedy informovali členy o tom, jaké dítě mezi ně přijde.
Zároveň by se oni sami měli aktivně zajímat o problematiku konkrétního
znevýhodnění. Během toho, co dítě se speciální potřebou do oddílu dochází,
by měla probíhat aktivní komunikace mezi vedoucími a rodiči. Vedoucí by měli
zjišťovat, jak probíhá oddílová činnost z pohledu dítěte, jestli chodí z akcí
spokojené a těší se na další nebo zda ho v oddíle něco trápí. Pokud je integrovaný
člen starší, může být tato zpětná vazba zjišťována také (nebo pouze) od něj.
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Pokud systematické snaze o začlenění dítěte nevěnují vedoucí dostatečnou
pozornost, mohou tím dítěti uškodit namísto velkého přínosu, kterým pro něj
zapojení mezi vrstevníky mohlo mít.
Dětí se speciálními potřebami v oddílech stále přibývá a spolek Junák by s tím měl
počítat a maximálně na to vedoucí připravovat. Standardní součástí povinných
skautských kurzů zatím není tématika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,
je to však něco, co by do budoucna mohlo všem vedoucím oddílů i dětem pomoci.
Všichni vedoucí oddílů by měli vědět, že existuje odbor Skauting pro všechny
a čím se zabývá, aby se na něj mohli v případě potřeby obrátit s prosbou o radu,
supervizi nebo vzdělávací program.
Práce popisuje různé způsoby, jak s dětmi se speciálními potřebami pracovat
a může být pro vedoucí jakousi přehlednou křižovatkou v hledání správné cesty
za úspěšnou integrací do jejich oddílu.
Osobně bych vedoucím přála kuráž a odhodlání přijímat do oddílu i děti
se znevýhodněním a umožňovat jim tak plnohodnotně trávit svůj čas, nacházet
kamarády, zažívat dobrodružství, učit se samostatnosti a všestranně se rozvíjet.
Ostatní děti se díky tomu naučí, že lidé na světě jsou různí a přestože jinak
vypadají, chovají se nebo mají jiné potřeby, stále mohou být dobrými přáteli.
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Příloha 1
Vedení oddílu a děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Přezdívka a jméno:
Odkud jsi?
● Hlavní město Praha
● Středočeský kraj
● Jihočeský kraj
● Plzeňský kraj
● Karlovarský kraj
● Ústecký kraj
● Liberecký kraj
● Královéhradecký kraj
● Pardubický kraj
● Kraj Vysočina
● Jihomoravský kraj
● Olomoucký kraj
● Moravskoslezský kraj
● Zlínský kraj
● jiné (možnost doplnit)
Jakou věkovou kategorii vedeš?
● benjamínci (předškoláci)
● světlušky/vlčata
● skauti/skautky
● roveři/rangers
● jiné (možnost doplnit)
Máte v oddíle /družině někoho se speciálními potřebami? (například s nějakým postižením, ze
sociálně slabého prostředí atp.)
● ano
● ne
Jaký handicap má tento člen oddílu / družiny?
● mentální postižení
● tělesné postižení
● zrakové postižení
● sluchové postižení
● porucha autistického spektra
● je ze sociálně slabého prostředí
● porucha pozornosti (ADHD, ADD)
● jiné (možnost doplnit)
Prosím, pokud máš zkušenost s vedením dítěte se speciálními potřebami a mohu tě kontaktovat
pro zjištění podrobností, zanech mi tady na sebe kontakt (mail, telefonní číslo...) nebo mě můžeš
přímo kontaktovat na emailu monika.laskova@seznam.cz.

Příloha 2

Odkud jsi?

Jakou věkovou
kategorii vedeš?

Máte v oddíle /
družině někoho se
speciálními
potřebami? (například
s nějakým postižením,
ze sociálně slabého
Jaký handicap má tento člen
prostředí atp.)
vašeho oddílu / družiny?

Hlavní město Praha

světlušky / vlčata,
skauti / skautky

ano

Jihomoravský kraj

roveři / rangers

ne

Středočeský kraj

skauti / skautky

ne

Jihomoravský kraj

jsem zástupce vůdce
oddílu

ano

je ze sociálně slabého prostředí

Hlavní město Praha

světlušky / vlčata,
skauti / skautky

ano

mentální postižení, V pěstounské
peci

Hlavní město Praha

skauti / skautky

ano

je ze sociálně slabého prostředí,
porucha pozornosti (ADHD, ADD)

Karlovarský kraj

světlušky / vlčata,
skauti / skautky

ano

tělesné postižení, je ze sociálně
slabého prostředí, porucha
pozornosti (ADHD, ADD)

Jihomoravský kraj

pomáhám vést oddíl,
nevedu konkrétní
družinu, na tábor
chystám programy pro
všechny kategorie
vyjma benjamínků,
benjamínky jsem
vedla dva roky
ne

Jihomoravský kraj

Zrovna nevedu

ne

Hlavní město Praha

roveři / rangers

ne

Ústecký kraj

světlušky / vlčata,
skauti / skautky

ano

Hlavní město Praha

světlušky / vlčata,
skauti / skautky

ne

Středočeský kraj

světlušky / vlčata

ne

Hlavní město Praha

skauti / skautky

ne

Středočeský kraj

světlušky / vlčata

ano

sluchové postižení

Nemá

porucha pozornosti (ADHD, ADD)

je ze sociálně slabého prostředí,
porucha pozornosti (ADHD, ADD)

Hlavní město Praha

už nevedu

ano

tělesné postižení, zrakové postižení,
porucha autistického spektra

Jihomoravský kraj

benjamínci
(předškoláci), skauti /
skautky

ano

porucha pozornosti (ADHD, ADD)

Jihomoravský kraj

skauti / skautky

ne

Jihomoravský kraj

světlušky / vlčata

ne

Kraj Vysočina

skauti / skautky

ne

Královéhradecký kraj

světlušky / vlčata,
skauti / skautky

ne

Jihomoravský kraj

skauti / skautky

ano

porucha autistického spektra

Zlínský kraj

světlušky / vlčata

ano

porucha pozornosti (ADHD, ADD)

Hlavní město Praha

skauti / skautky

ne

Hlavní město Praha

světlušky / vlčata,
skauti / skautky

ne

BRNO

benjamínci
(předškoláci),
světlušky / vlčata,
skauti / skautky, roveři
/ rangers
ne

Středočeský kraj

benjamínci
(předškoláci), skauti /
skautky

Olomoucký kraj

světlušky / vlčata,
skauti / skautky, roveři
/ rangers
ano

tělesné postižení, je ze sociálně
slabého prostředí, porucha
pozornosti (ADHD, ADD)

Jihočeský kraj

skauti / skautky

ano

porucha pozornosti (ADHD, ADD)

Olomoucký kraj

skauti / skautky

ano

tělesné postižení, je ze sociálně
slabého prostředí

Jihomoravský kraj

světlušky / vlčata

ano

porucha pozornosti (ADHD, ADD)

Kraj Vysočina

Vedl jsem první
housle orchestru ZUŠ
Jihlava
ano

Hlavní město Praha

skauti / skautky

Jihomoravský kraj

benjamínci
(předškoláci),
světlušky / vlčata,
skauti / skautky

ano

roztroušená skleróza, silná porucha
rovnováhy, měli jsme i holčičku s
mentálním handicapem

Středočeský kraj

skauti / skautky

ano

porucha autistického spektra,
porucha pozornosti (ADHD, ADD)

Hlavní město Praha

skauti / skautky

ne

ano

porucha autistického spektra, je ze
sociálně slabého prostředí, porucha
pozornosti (ADHD, ADD)

mentální postižení, Sem tam se
najde fakt pitomec...

ne

Hlavní město Praha

vedu celý oddíl (samé
holky, zastoupení
všech věkových
kategorií)
ano

porucha autistického spektra, je ze
sociálně slabého prostředí, porucha
pozornosti (ADHD, ADD), měly jsme
10 let holku s mentálním postižením

Hlavní město Praha

skauti / skautky

ano

je ze sociálně slabého prostředí

Středočeský kraj

skauti / skautky

ano

porucha pozornosti (ADHD, ADD)

Hlavní město Praha

světlušky / vlčata

ne

Středočeský kraj

skauti / skautky

ano

porucha autistického spektra,
porucha pozornosti (ADHD, ADD)

Jihomoravský kraj

skauti / skautky

ano

porucha pozornosti (ADHD, ADD)

ano

sluchové postižení, je ze sociálně
slabého prostředí, porucha
pozornosti (ADHD, ADD)

benjamínci
Moravskoslezský kraj (předškoláci)

ano

je ze sociálně slabého prostředí,
porucha pozornosti (ADHD, ADD)

Hlavní město Praha

ano

porucha autistického spektra
mentální postižení, porucha
autistického spektra, porucha
pozornosti (ADHD, ADD)

Hlavní město Praha

skauti / skautky

skauti / skautky

Hlavní město Praha

skauti / skautky

ano

Jihomoravský kraj

světlušky / vlčata

ne

Hlavní město Praha

světlušky / vlčata

ne

Hlavní město Praha

světlušky / vlčata

ano

Hlavní město Praha

skauti / skautky

ne

Královéhradecký kraj

skauti / skautky

ano

mentální postižení

Hlavní město Praha

skauti / skautky

ano

porucha pozornosti (ADHD, ADD)

Hlavní město Praha

světlušky / vlčata,
skauti / skautky

ano

zrakové postižení

Zlínský kraj

světlušky / vlčata

ne

Hlavní město Praha

skauti / skautky

ano

porucha pozornosti (ADHD, ADD)

Hlavní město Praha

světlušky / vlčata,
skauti / skautky

ano

sluchové postižení

Jihomoravský kraj

světlušky / vlčata

ano

týrané dítě

Jihomoravský kraj

světlušky / vlčata,
skauti / skautky

ano

porucha pozornosti (ADHD, ADD)

porucha pozornosti (ADHD, ADD)

Příloha 3
Rozšiřující dotazník
Stručně prosím popiš jaké dítě / děti se speciálními vzdělávacími potřebami v oddíle
vedeš. Jeho/její věk, pohlaví, speciální potřeby…
Jak se k Vám do oddílu tento člen dostal? Jak probíhalo rozhodování, zda ho do oddílu
přijmete?
Museli jste kvůli tomuto členovi v oddíle zavést nějaká výjimečná opatření? Něco změnit?
Popiš prosím nějakou konkrétní úpravu programu, kterou jste provedli:
Jaká vnímáš pozitiva na tom, že máte v oddíle tohoto člena?
Vnímáš nějaká negativa? Jaká?
Co bys doporučil/a vedoucím, kteří přemýšlí nad přijmutí dítěte se speciálními
vzdělávacími potřebami do oddílu?

Příloha 4

Stručně prosím popiš jaké
dítě / děti se speciálními
vzdělávacími potřebami v
oddíle vedeš. Jeho/její věk,
pohlaví, speciální potřeby…

Jak se k Vám do oddílu
tento člen dostal? Jak
probíhalo rozhodování,
zda ho do oddílu
přijmete?

Museli jste kvůli tomuto
členovi v oddíle zavést
Popiš prosím nějakou
nějaká výjimečná opatření? konkrétní úpravu programu,
Něco změnit?
kterou jste provedli:

Přišel při náboru nováčků v
mladším školním věku.
Tehdy nebyla jeho
hyperaktivita tolik poznat,
Chlapec 15 let, ADHD, neklid byl prostě živější, a protože
motorický i psychický,
jsme měli málo dětí,
neustálá potřeba se něčím
rozhodovat jsme se
zaměstnávat/stimulovat
nemuseli.
Ne.

Žádnou jsme nedělali.

14 let, dívka ze sociálně
slabší rodiny; 10 let, dívka
poruchou pozornosti

obě začaly chodit jako
malé, ze začátku jsme o
ničem nevěděly. Dívka s
poruchou pozornosti je
mladší sestra od naší
členky, porucha pozornosti
jí byla diagnostikována tak
ve třetí třídě

10 let, kluk, hyperaktivita

Hrajeme více her při kterých
může "využít" hyperaktivitu. A
poté program prokládáme
Dítě jsme přijali po
krátkými herně naučnými
spolupráci se sociálně
chvilkami, aby se odreagoval,
slabší rodinou, která chtěla Nemuseli, chceme, aby pro ale aby ten program nebyl
dítě začlenit do normálního něj platili stejná opatření, aby natolik dlouhý, že by začal dělat
fungovaní.
si nepřišel, že vyčnívá.
kraviny.

Muž, nyní 30, ve skautu od 8,
dětská mozková obrna,
inteligenčně v dospělosti
Začal chodit jeho mladší
srovnatelný s 6letym
bratr.

porucha soustředění: do
programu na schůzce byl
Kvůli častému
několikrát zařazen program na
zpoždění/nedoplacení platby uvědomění si vlastností za různé akce nebo registraci dobrých i špatných a co s nimi
jsme musely např. k táboru
můžeme dělat, v čem se zlepšit,
přidat podmínku, že kdo
jaké vlastnosti nám můžou být k
předem nezaplatí, nepojede. čemu dobré.

Při psacím (šifrovacím, jinak
přemýšlecím) programu měl
individuál

Měl své šifry, při hře musel mít
běhavé funkce, v pubertě
nemohl mít program s holkama

14 letý kluk s AD HD. Přišel
do oddílu na zkoušku, jestli to
zvládne, ale asi po půl roce z
něj odešel, protože to pro něj
nebylo ono.
Neustále si potřeboval s
něčím hrát a narušoval
plynulé proběhnutí programu.
Vyrušoval, byl hlasitý, a když
se mu něco nelíbilo až
agresivní. Nechtěl se podle
mého názoru moc přizpůsobit
a ani se moc nekamarádil s
ostatními členy družiny,
protože byl odlišný. Když
něco provedl, tak bylo těžké
ho za to potrestat, protože
všichni věděli, že má AD HD
a nevěděli, jestli to je jeho
chyba, nebo ne.
Nakonec z oddílu odešel,
protože moc vyrušoval a
nechtěl se účastnit programů,
a proto pro něj program
neměl moc smysl.

Jeho rodiče hledali pro něj
nějaký koníček, který by
mohl dělat, a tak se
rozhodli zkusit skauta (a
mysleli si, že by mu to s
AD HD mohlo i pomoct).
Rozhodovali jsme, jestli ho
přijmout nebo ne a
nakonec jsme si řekli, že
skauting má být pro
všechny, a tak jsme to s
ním zkusili. Po čase se
bohužel ukázalo, že to moc
nepůjde, protože jeho
členství nebylo ani pro něj Většinou jsme na
ani pro ostatní členy moc
družinovkách jednoho rádce
prospěšné.
přímo pro něj vyhradili.

12 let, kluk, aspergerův
syndrom, ADHD, sociálně
slabá rodina

Přišel na schůzku, vzali
jsme ho na vědomí a o
syndromu jsme se
dozvěděli až na první
výpravě, kam ho
doprovodila maminka

Nedělali jsme úpravy programu,
protože jsme nechtěli kvůli jeho
členství limitovat zážitky
ostatních členů (kterých je více).
Myslím, že by ani modifikace
programu moc oddílu
neprospěla, protože našim cílem
bylo ho integrovat do družiny.

Častěji se mu věnujeme,
mnohokrát opakujeme pokyny,
případně zařazuje speciální
úkoly přímo pro něj. I tak
mnohdy ho program nezaujme a
Prakticky ne, pouze větší
jeden z vedoucích se s ním míst
vytíženost vedoucích u dítěte programu baví.

Měli jsme 10 let v oddíle
holku středně mentálně
postiženou, epileptička, brala
léky na epilepsii a štítnou
žlázu, silnější postava, otylé
rty apod. Začala k nám chodit
ve svých 9 letech a byla u nás
až do svých 19 let. Mentální
úroveň se postupně podle mě
dostala na úroveň 9 letého
dítěte. Specifické potřeby
byly: hlídání osobní hygieny,
pomalé a stručné
vysvětlování pravidel, jasně
nastavené hranice,
dodržování režimu kvůli
epilepsii

Napadá mě, že když jsem
začala vést družinku, měla jsem
tam tuhle holku a další 4, které
moc nechodily. Zato tato členka
Museli jsme umět každý
na schůzce nechyběla nikdy.
program přizpůsobit tak, aby Vymýšlela jsem tedy takové hry,
se ho mohla zúčastnit i tato aby v nich mohla mít nějakou
členka. Nechtěly jsme, aby
úlohu odpovídající jejímu
Dívka se k nám dostala
brzdila ostatní holky, takže
postižení. Občas si připravovaly
těsně před tím, než jsem
jsme k ní přistupovaly velmi hry i ostatní holky. Nechala jsem
začala rádcovat družinku, individuálně a dívka přešla
i tuto členku připravit si hru.
nevím přesně, jak
do skautek i do roverek,
Vymyslela hru "Zlatá židle".
probíhalo rozhodování.
napříč svému postižení. Měla Postavila v klubovně někam židli
Momentálně ale přijímáme z toho obrovskou radost, pro a pak odstartovala a my jsme si
holčičku s ADHD a
nás to představovalo další
tam měly co nejdříve sednout. I
rozhodování probíhalo tak, zátěž, jelikož jsme musely
když tato hra nebyla úrovňově
že jsme debatovaly s
řešit, aby především na
pro 11/12 leté holky, ale
ostatními vedoucími, co si táboře byla stále někde
dokázaly jsme se pro ní
o tom myslí, s rádkyněmi, platná a "nenudila se ve
nadchnout a tak udělat této
jestli si na to troufají.
stanu".
člence velkou radost.

Na schůzkách vlčat se musí
střídat program, jinak tenhle
chlapec prostě neudrží
pozornost a začne řešit jiné věci.
Taky musí mít nějakou aktivní
Tenhle chlapec je synovec
činnost, běhačku, nebo tak,
V oddíle máme asi
jedné ze starších
protože je sportovec a má
jedenáctiletého chlapce s
oddílových vedoucích.
strašně moc energie, kterou
ADHD. Je neuvěřitelně
Spolu se svou sestrou potřebuje vybít. Na táborech se
hyperaktivní a potřebuje
dvojčetem přišli v době,
V rámci klučičí družiny ano, musí hlídat, často se stalo, že
hlídat v různých drobnostech, kdy já jsem byla ještě
krátké celooddílové akce ne, nechtěně, nebo z návalu vzteku
protože někdy nedokáže
skautka, takže nevím, jak ale u tábora už to byl trochu ublížil jiným dětem, často pak
rozpoznat, co už je za hranicí. to tenkrát vedoucí řešili.
problém.
svojí sestře.

Vzhledem k tomu, že program je
většinou tvořen pro věkově
smíšenou skupinu, tedy i mladší,
Dívka má staršího bratra,
než je tato dívka, není většinou
který začal už dříve chodit
třeba žádná konkrétní zvláštní
do chlapeckého oddílu ve
úprava programu. Někdy je
středisku. Rodiče nás
V zásadě systémově nic,
pouze potřeba dívce něco
Dívka, 13 let, diagnóza
posléze oslovili i ohledně jí. pouze jsme po čase, když
speciálně vysvětlit, či jí s něčím
dysfázie - projevy: problémy s S rodiči jsme se několikrát začaly děti na dívčino místy drobně pomoci (hlavně dříve,
řečí a opožděný mentální
setkali a věc diskutovali,
zvláštní jednání reagovat, s teď už lépe chápe a
vývoj, menší samostatnost,
zkoušeli jsme soužití s
nimi několikrát diskutovali,
spolupracuje a pomáhají v tom
poruchy soustředění, místy
oddílem. Snažili jsme se
abychom jim trochu vysvětlili sami děti). Někdy taky dívka
problémy v interakci
zejména co nejvíce
situaci a nastavili si nějaká
nechce v programu participovat
(nepřiměřené jednání) a
porozumět tomu, jak dívka vzájemná očekávání,
z ne vždy jasných důvodů a
problémy v oblasti vnímání a funguje a jak rodiče v
zodpověděli jejich otázky
řešíme to pak podle situace a
hodnocení sebe sama.
různých situacích reagují. apod.
možností.

Ditě z DDM. Po mozkové
obrně. Plně pohyblivé.
Poruchy ADHD.
Hyperaktivita. Částečně
mentál. postižení ale ve
smyslu zalékovaní dítěte.
Pitný režim odpočinek i
pravidelné léky. Pomalejší a
skaut. Vzdělání jen to
nejnutnější. Vlče vek 10 let.

S bratrem pres email na
wb. stránky přístavu Orion.
Rozhodnuti po zjištěni
postižení nebyl problém.
Odd. Rada jednomyslně.
Ani ne.

Dva kluci - 14, 15 let. Oba
mají ADHD.

Normálně, jako každý jiný
člen. V době, kdy jsme je
přijali, jsme nedělali žádná
"výběrový řízení" a myslím,
že by to nyní nebylo jiné
(alespoň co se ADHD
týče).

Kluci se hodně prali (hlavně
spolu - jsou kamarádi z
dětství), takže jsme zavedli
nějaká pravidla, co se praní
týče. Překvapivě to vedlo k
menšímu počtu "bitek",
protože už to nebylo něco
proti pravidlům.

Asi větší dozor. Nemá návyky
klasické rodiny.

Když se kluci chtěli prát, museli
to oznámit vedoucímu, který pak
byl někde opodál. Nesměli se
štípat, tahat za vlasy, ...
Nesměli se ani kopat/mlátit do
hlavy, břicha, ...

Jaká vnímáš pozitiva
na tom, že máte v
oddíle tohoto člena?

Vnímáš nějaká
negativa? Jaká?

Co bys doporučil/a vedoucím, kteří přemýšlí
nad přijmutí dítěte se speciálními
vzdělávacími potřebami do oddílu?

Je fajn mít v tlupě líných
puberťáků někoho, kdo na
puťáku opravdu šlape.
Oceňuji i to, že si na rozdíl od
ostatních nic nebere osobně
a dělá ze všeho legraci
(nedokáže něco považovat
za problém, protože to prostě
v mysli neudrží dost dlouho
na to, aby se z toho problém
stal).

Neustálá chlapcova potřeba
stimulace je velmi náročná z
pozice vedoucího. Neustále
musím být k dispozici a
povídat si, hrát slovní fotbal,
žďuchat se, kopat si s šiškou
apod. a to bez ohledu na
únavu, náladu, momentální
činnost. To je dost psychicky
náročné.

Nemyslím si, že existuje univerzální doporučení, už jen pro
to, že každá speciální vzdělávací potřeba je výrazně odlišná
a vyžaduje jiný přístup. Jediné co je nutné vždy je trpělivost.

porucha soustředění: není
porucha soustředění: často, i vždy jednoduché s ní vždycky
když někdy poněkud zbrkle, jednat s klidem, když se
reaguje na podněty, na které rozdivočí, je těžko k
ostatní nereagují, dokáže se zastavení, občas na ni ostatní
lechce nadchnout
děti reagují negativně

Aby se nebáli vyhledat odborníka, který by jim s tím mohl
pomoci, komunikovali s rodiči a konkrétně se jich zeptali, co
by jim poradili, jak se mají v jakých situacích chovat a
podobně. A aby také vyhodnotili, jestli jsou schopni v oddíle
takovou situaci zvládnout, nebrat si na sebe těžký úkol,
když zrovna oddíl řeší krizi nebo podobné věci, ale zase
neodmítali výzvu.

Snažíme se nedělat rozdíly, a
je to znát i na nich
Je velice těžké mu cokoliv
samotných, že v krátké době vysvětlit, když neudrží
zapadli.
pozornost.

Aby se co nejmíň báli, protože když si dítě bude připadat, že
zapadlo, tak s ním pak můžete jednat jako s úplně
normálním členem

Zcela otevřený přístup v
rámci celého střediska k
problematice mentálně
postižených

Někdy je to náročné. Stále s
námi jezdí na tábor a je
potřeba jej neustále
kontrolovat, je si ale vědom,
že je stejně starý jako vedeni
a odmítá přijmout roli
hlídaného. Čili je to psychicky Navázání velice kvalitní spolupráce s rodiči toho dítěte, bez
náročné pro vedoucí.
ni je to prakticky nezvládnutelné.

Členové se dozvěděli, jaké to
je, když má někdo AD HD,
naživo se s ním bavili jako
kamarádi a snad mají do
budoucna na AD HD názor,
který si sami utvořili a ne
takový, jaký jim někdo říkal.
Vnímám to jako velké
pozitivum se něco dozvědět
na vlastní kůži (koneckonců
learning by doing je skautský
princip).

Ne. Členové se možná cítili
trochu omezeni, ale nedrželi
jsme člověka s AD HD v
oddíle za každou cenu a
prostě odešel a situace se
vyvíjela přirozeně.

Ať to zkusí. Když to nepůjde, tak to nepůjde. Když jo, tak jo.
Ale v obou případech se všichni něco naučí.

Mnohem větší náročnost pro
vedoucí, kteří se mu musí
prakticky neustále věnovat,
rozšíření obzorů vedoucím i občas narušení i programu
dětem. Pestřejší nové situace družinky

Přijmout, ale předem si zjistit, co dané postižení obnáší. Mít
otevřenou mysl, nepropadat trudomyslnosti

Pozitivně vnímám to, že se
ostatní děti uměly k této
člence chovat velmi
ohleduplně. Braly ji, jaká je,
pomáhaly jí. Obzvlášť si
rozuměla se 7 letými holkami,
které se s ní rády bavily. To
považuji za velký přínos,
protože často nové děti
hledají, s kým by se mohly
začít bavit. Taky velmi
pozivitně vnímám to, že jsme
mohly této člence poskytnout
skautský prostor. Debaty o
hodnotách na ní mají vliv
doteď, občas třeba šla
"natajno" koupit si chipsy,
colu a takové věci, které
nemá moc jíst, doma ale
tvrdí, že si nic nekoupila, ale
v průběhu let ve skautu sama
začala říkat, že některé věci
dělat nesmí, že to není
skautské. Byla to na ní velká
páka, za což je vděčná i
maminka. Dívka už s námi v
oddíle není, ale stále nám
píše roztomilé a dojemné
emaily o tom, jak se jí daří ve
škole, kdy má vystoupení,
kde by nás ráda viděla,
abychom jí podpořily. Zkrátka
se od skautu nemůže srdcem
odtrhnout a to považuji za
největší přínos. A taky to, že
se nebojíme vůbec přijímat
jakékoliv členy se
specifickými potřebami,
protože tohle byla taková
zkouška ohněm ;)

Aby prodiskutovali s rodiči, jaké má dítě speciální
požadavky. Aby to prodebatovali dřív, než řeknou ano. Aby
se nebáli s rodiči otevřeně mluvit o potížích, ptát se jich na
tipy a nápady. Komunikace s rodiči je v tomto případě
jednou z nejdůležitějších složek. Vůbec není neslušné
napsat rodičům, že chtějí vědět potřeby dítěte, že je pak
prodiskutují a pak dají vědět. Rozhodně je dobré "zkusit"
přijmout takové dítě, mít ho v oddíle třeba měsíc a pak se
rozhodnout. A velmi důležité je, aby se na přijetí shodlo
opravdu celé vedení, aby se nezapomnělo na rádce družin,
aby všichni věděli, na koho se mají případně obrátit. A aby
se také dětem řeklo (záleží na specifické potřebě), co toto
"specifické" dítě potřebuje, aby ho braly v pohodě a
nesmály se mu třeba. Děti jsou v tomhle vážně skvělé a
pokud se k nim přistupuje fér, nemají důvod být na někoho
zlé.

Negativně nevnímám v
zásadě nic. Nebo takhle.
Když jsem začala vést
družinku, ve které byla tato
členka, bylo to pro mě
opravdu náročné a dost mě
demotivovalo, že na schůzky
nechodily další holky a já tam
měla jen tuhle členku
vždycky. Asi to bylo spojeno i
s takovou věkovou krizí, s
tím, že jsme holky ve stejném
věku byly zbytečně rozděleny
na dvě družiny. Nemohu říct,
že by to byl negativní vliv
člena se specifickými
potřebami. Asi to bylo takové
celkové rozpoložení v oddíle.
Ale dost mi to dalo, takže
jsem fakt vděčná.

Myslím si, že ostatní děti se
takhle naučí vnímat a být s
lidmi, kteří to nemají v životě
jen tak jednoduché. Taky ten
kluk dostane najednou
kolektiv, místo kam patří a
kde se může vyblbnout.
Myslím, že on a ostatní děti
se toho můžou od sebe dost
naučit. Náš vedoucí to pak
tlačí k tomu, aby byl program
variabilní a aktivní, protože
jinak začne blbnout on a pak i
ostatní děcka.

Podle mě je největší problém,
že kluk neví, kde jsou
hranice. Dokáže fyzicky
ublížit a stále to brát jako hru,
i když další dítě pláče. Pak
má taky návaly vzteku, ve
kterých je taky schopen
ublížit.

Podle mě by takové dítě přijmout měli. Dítě, které je jiné
těžko někam zapadá a každý potřebuje někam patřit.
Zaslouží si místo, kde se bude cítit dobře a to by měl být
skaut. Zároveň se i ostatní děti naučí přijímat někoho kdo je
jiný.

I když se snažíme takovým
situacím předcházet, dívka je
"přirozeně" trochu stranou
kamarádských skupin, na děti
Jako pozitivum vnímám, že
působí jako podivín a straní
děti mohou názorněji vidět,
se. Při dělení do skupin někdy
že každý je jiný a má různé
děti vnímají jako křivdu,
potřeby. Učí se snažit se
pokud mají ve skupince tuto
chápat druhého a pomáhat. Z dívku. Častěji vznikají
dlouhodobého hlediska je
komplikovanější situace, které
také pozitivem, že můžeme
musí vedoucí řešit - a zejm.
vidět, jak se dívka vyvíjí a
rádkyně nemají ještě tolik
řekněme i zlepšuje - a to vidí zkušeností, aby vše zvládaly
i děti.
hladce.

- věnovat se rodičům, zjistit si od nich informace o tom, na
co je dítě zvyklé a co oni od oddílu očekávají
- nastavit si s rodiči adaptační období (např. 3 měsíce) a
posléze vyhodnotit, jak to funguje (toto se ale hodí s
každým dítětem)
- pozorně sledovat, jak fungují děti v oddíle, jak interagují
apod., jak se daří dítě zapojit
- být připraven zodpovědět případné otázky dětí i jejich
rodičů, pokud se jich situace nějak dotýká

Soužití dětí s postiženým
chlapcem. Tolerance
ostatních dětí.

Úpravy programu.

Velkou trpělivost.Spolupráce s pěstouny.

Děti se naučí být velmi
tolerantní např. k výkyvům
nálad. Děti ví, že to není
něco neobvyklého a učí se
pracovat s odlišnostmi.

Jistě, starší z chlapců je velmi
znuděný. Ostatní děti v jeho
věku již dokáží hrát, že je
program baví, i když nebaví,
ale on ne. Když ho něco
nebaví, chvíli to nahlas říká a Nebojte se toho! Je to pro vás o pro ostatní děti skvělá
pak klidně odejde.
příležitost k rozšíření obzorů!

Příloha 5
Dotazník pro skautky
Jak dlouho chodíš do našeho oddílu?
Znáš Mymi z oddílu nebo jste se znaly už dřív? Případně jak?
V čem si myslíš, že Mymi vyniká? A proč?
…………………………. je pozadu? A proč?
Jakou roli má podle tebe Mymi mezi skautkami? A ve družině?
●

Jak se to projevuje?

Víš, jestli má Mymi nějakou poruchu / nemoc / znevýhodnění?
●

Jakou?

●

Jak ses to dozvěděla?

●

Máš pocit, že se to v oddíle nějak projevuje? Jak?

Chováš se k Mymi jinak než k ostatním? V jakých situacích a proč?

Příloha 6
Jak
dlouho
chodíš do
našeho
oddílu?

Znáš Mymi z
oddílu nebo
jste se znaly už V čem myslíš,
V čem myslíš, že
dřív? Případně že Mymi
je pozadu? A
jak?
vyniká? A proč? proč?

Jakou roli má podle
tebe Mymi mezi
skautkami? A ve
Jak se to
družině?
projevuje?

3.rokem

z oddílu

je chytrá

moc se nebaví a
zaostává v
kamarádství

5 let

z oddílu

vědomosti

pohybové sporty

starostlivec

stará se o
světlušky

můžu se na ni
spolehnout

nejezdí na akce, je
trochu zpomalená,
ale stejně ji mám
ráda

Je můj člunař, já ji
beru jako všechny
ostatní

moc se
neprojevuje

chytrá holka, družina: nemá takový
možná zátěž
vkus

6 let

až z oddílu

5 let

Znaly jsme se
ve vědomostech, nejde jí sportovat,
už dřív ze školy je to knihomol
všechno jí trvá

Je to člunař, ale
Bez
myslím, že nezvládá kormidelníka je
vést družinu
v koncích

3-4 roky

Myslím, že
vyniká ve
vyrábění, má
Znám ji pouze z dobré nápady na
oddílu
různé výrobky.

Moc nemluví,
nezapojuje se moc
mezi skautky. Je
zkrátka tichá.

Podle mě moc mezi
ně nezapadla :/
(většina si ani
neuvědomuje, že je
člunař)

přišla do oddílu
později, asi není tak
schopná, ale v
oddíle jsou
rozhodně
neschopnější
skautky

je to asi člunař,
nevím, a myslím, že
zvládá docela
pomáhat Pampelišce
a tak, je relativně
zodpovědná

z oddílu

je zapálená do
programu

4 roky

ano - ze školy

vyniká v literatuře
+ můžu se na ni sport a pohybové
spolehnout
aktivity

4 rokem

už dříve, znám
se s ní opravdu
dlouho (od
narození) je chytrá, má na
sestra
to nadání

7 let

občas neví, o čem
se mluví, jaké je
téma

je to člunařka... je
tišší člen družiny

celkem malou

většinou v
konverzacích
pouze kouká a
nic moc neříká

občas sedí
trochu stranou,
je zodpovědná

z oddílu

připadá mi, že má
trochu zpomalené
pracuje až do
vnímání, připadá
konce (nevzdává mi, že se chová,
to), pracuje dobře jako mladší než je

myslím (a doufám),
že se jí snažíme brát
mezi sebe, ale že je
často zmatená a my
to nějak neřešíme,
nevím, do jaké
družiny chodí, ani
kdo je s ní

7 let

z oddílu

Je chytrá a ví
opravdu hodně
věcí

Mám pocit, že je
někdy trochu
odstrkovaná

4 roky

je hodně chytrá,
hezky kreslí, je
empatická, zná
známe se už od hodně
školky a chodili skautských
jsme spolu na
dovedností, je
základku
šikovná

8.rok
(skaut)

z oddílu

2. nejvyšší hodnost

nemají ji rádi

11 let
(skaut)

z oddílu

klaun, lehce
vyloučená

dělají si z ní
legraci

4. rokem

Víš, jestli má
Mymi nějakou
poruchu / nemoc /
znevýhodnění?
Jakou?

myslím

ano

moc nedokážu
odpovědět

Tolik nezná takové
ty "moderní trendy",
tolik se s ostatními Je tak trochu mimo,
nebaví, je míň
nevím jak v její
sportovně nadaná družině

Když jsou např.
hry s dvojicemi,
zůstává často
jako poslední
Ostatní se s ní
tolik nebaví,
často při
rozdělování
týmů zůstává
mezi posledními

Jak ses to
dozvěděla?

Máš pocit, že se Chováš se k Mymi jinak než
to v oddíle nějak k ostatním? V jakých
projevuje? Jak? situacích a proč?

má divný hlas a
hluchá

slyším to, cítím

jo hodně, občas
se s ní nedá
mluvit

moc se s ní nebavím (radši)

horší sluch, astma

řekla mi to

ani ne

jen mluvím víc nahlas, aby mě
slyšela

někdy v akci

nejezdí na akce

Chovám se k ní jako k
ostatním, protože je to moje
kamarádka. Ale samozřejmě,
že ji nebudu nutit běžet 50
km, ale to nebudu asi nikoho,
ale doufám, že jsi pochopila
můj point.

ze školy, jezdila
do ozdravovny

určitě, většinu
věcí nezvládá

Ano, někdy už nevydržím její
nevšímavost a zpomalenost.

nedoslýchavá,
astma

Vím, že má astma a je nedoslýchavá

Ano, vím.

ano

má znevýhodnění

Má astma a je
nedoslýchavá.

Na táboře při
pokladovce od
skautek.

Možná trochu. Při
běhačce,
pokladovce a
jiných fyzicky
Ne, (podle mě). Při příchodu /
namáhavých
odchodu se obejmeme,
aktivitách.
popovídáme atd..

astma, nahluchlá

astma - na
dávné výpravě,
nahluchlá - teď,
nevěděla jsem to

je pro ni těžký
dlouho chodit
nebo hrát
pohybovky, asi?

myslím, že se k celé skupince
mladších skautek chovám
jinak, respektive stejně ke
všem z nich

řekla mi to ona
astma, nahluchlost nebo její máma

ptá se, když něco ano, když jí něco vysvětluju
neslyší, občas se tak musím pomaleji zadýchává
nedoslýchá

horší sluch

prostě to vím

projevuje se spíš jasně, protože jsme sestry, a
míň, je tichá a
tak si navzájem hodně
uzavřená do sebe pomáháme

nevím

povídali jsme si
se skautkami na
vodě asi před 2 holčiny ji neberou no.. doufám, že na ní nejsem
lety
tak vážně
zlá

horší sluch

nedoslýchavost a
astma

od Aui

někdy je potřeba
jí něco vysvětlit
dvakrát

Mám pocit, že ano, ale
snažím se to změnit...

vím to už od
školky

občas třeba na
manévrech dřív
dostávala
astmatický
záchvat, někdy
jsou na ni asi lidi
naštvaní, když jí
musí něco
několikrát
opakovat

asi někdy ano, ale záleží na
situaci. Třeba vím, že v
autobuse si s Mymi
nepokecám tak jako s
ostatními, a tak si radši sednu
s někým jiným

nevím

ne

ne

ne

Příloha 7
Jak dlouho vedeš v oddíle Potkanů? 2 roky
Kolik máte vedoucích? Kolik z toho je slyšících a kolik neslyšících? 10
vedoucích, ale aktivní jsou jen 4 a ostatní občas vypomáhají. Jedna je slyšící.
Kolik máte dětí? Kolik z toho je slyšících a kolik neslyšících? Máme 13 dětí a z
toho jsou 2 slyšící, ale ovládají znakový jazyk.
Jak často máte schůzky a výpravy? Na jak dlouhý jezdíte tábor? Schůzky jsme
museli omezit kvůli nedostatku vedoucích na 1x za 14 dní na 2 hodiny a výpravu
máme jednou za měsíc. V létě jedeme na 10 dní na tábor.
Jak často máte výpravy s ostatními oddíly z Vašeho střediska? A jak tam
funguje komunikace? Dvakrát za rok a tábor máme společný. Máme vždy s sebou
tlumočníka a některé děti se znají. Při nejhorším se domlouváme rukama, nohama,
psanou formou. Většina z nás umí odezírat, tak se domluvíme, ale při více lidech je
už potřeba tlumočník.
Používáte běžné skautské nástroje jako je stezka, odborky nebo skautské
časopisy?
Ano stezku. Snažíme se.
Čím bys řekl/a, že je Vaše oddílová činnost jedinečná? Jsme jediný skautský
oddíl pro neslyšící v ČR, kde mohou děti komunikovat svým jazykem, tj. znakovým
jazykem. Ale jinak máme vše jako slyšící oddíly. Písničky zpíváme v znakovém
jazyce.
Mají slyšící děti ve vašem oddíle jinou roli než ty neslyšící? Ne, mají ji stejnou.
Jaké jsou oblíbené hry Vašich dětí (popiš prosím 2-3)?
Upír – jeden je upír, honí ostatní a nakazí tím další, dokud nezbude poslední člověk.
běhání s plácnutím Hráči se rozdělí na dvě stejná družstva. Stoupnou si čelem k
sobě ve vzdálenosti asi 20 metrů. Vždy se jeden hráč vydá za druhým družstvem.
Jednomu po druhém podává protihráč ruku. Někomu však do ní plácne. v té chvíli se
musí dát na úprk. „Plácnutý“ protihráč se ho snaží dohonit a plácnout ho po zádech.
Pokud ho plácne po zádech, vrací se do svého družstva a získává i protihráče, pokud

ho nestihne plácnout, stává se zajatcem druhého družstva. Družstva se střídají tak
dlouho, dokud jedno družstvo úplně nevyhraje, a schovka

Příloha 8
Přepis rozhovoru se skautkou Mymi
Moje první otázka je: Jak dlouho chodíš do našeho oddílu?
Noo, od páté třídy, tak že teď to je … čtvrtým rokem.
Ano, a jak tě napadlo začít chodit do skautu?
Přivedly mě k tomu kamarádky.
Které, jestli můžeš rovnou říct, někdo, kdo sem už teda chodil?
Jo, někdo kdo sem už chodil.
A kdo?
Aui a Doris.
Aui a Doris. Protože se vaši rodiče znají nebo jak to?
My jsme spolu chodili pět let na základku a tak prostě začala chodit Auvi a potom do toho prostě začala prostě
chodit Doris a potom i já.
Takže jste byly spolužačky v té době, když jsi začala chodit, v té páté třídě. A tak mě zajímá, jestli si
pamatuješ nějakou první situaci, kdy vlastně to, že neslyšíš zas tak dobře, jako by bylo pro tebe
překážkou v oddíle? Jestli si pamatuješ nějakou, jako, první chvíli, jestli se něco takového stalo, kdy
prostě jsi s tím měla nějaký problém?
Já, ona to není přímo překážka v nějaké určité situaci, ale spíš já se lidí ptám, že prostě, když jim nerozumím,
když prostě jsou moc daleko, nebo ke mně mluví zády, tak já jim nerozumím, potom se ptám, a občas se
ptám třeba i třikrát nebo čtyřikrát a nevím, jako, ale, žiju s tím, protože já hrozně… Ty naslouchátka nosím,
jakoby, jenom do školy, a jinak jsem zvyklá žít bez nich, že vlastně, já jsem je dostala asi až ve čtvrté třídě a
hrozně dlouho jsem prostě žila bez nich a nějak tak jako nevím…
Ano, takže žádnou konkrétní situaci si nevybavuješ?
Ne, teď ne.
Takhle jako, ze začátku toho, co jsi začala chodit do oddílu? Ne?
Mm, Mm.
Tak jo, tak to je vlastně hrozně dobrý.
Tak a je teda ale něco, nějaká situace, něco, co se děje v oddíle a vyloženě právě se dostáváš tam do
té situace, že nerozumíš, něco, co se děje třeba pravidelně, jako je nějaká, nevím, nějaká obvyklá věc,
kterou děláme na schůzkách nebo na výpravách a při které právě je to pro tebe už moc nepřehledná
situace na to, abys všemu rozuměla?
Ani ne, jenom občas, když jakoby se děje nějaká aktivita při které mluvíme tiše, tak je to docela problém, třeba
když hrajeme nějakou hru, při které třeba se schováváme nebo něco takového a tak, já prostě neslyším a
nerozumím a občas se v tom ztratím, ale jakoby jsem na to zvyklá, takže většinou se po čase zas najdu.
Jo, dobře. A co teda pomáhá tomu. Ty už jsi říkala vlastně, že často se takhle ztratíš, když je to potichý
a nebo když nevidíš třeba na toho, kdo mluví, tak popsala bys ty nějak ideální podmínky pro tebe,
abys rozuměla, jako že co, jaké věci to jsou. Je to teda aby se mluvilo nahlas..
Aby se mluvilo nahlas, aby ten člověk byl otočenej směrem ke mně a důležitý je abych věděla, že mluví.
Ano, takže když prostě je někdo u dveří a ty tady sedíš a pleteš si třeba ten náramek, nemusíš ho
slyšet, nemusíš si všimnout, že na tebe mluví.
No. Většinou já, jakoby, pak už, když začne mluvit, tak zaregistruju, že mluví. Prostě, když neslyším třeba
začátek potom už moc, jako nerozumím.
Ano, dobře tak jo. Teď se přesuneme trošku k něčemu jinému a mě by zajímalo, jaké aktivity nebo hry,
které vlastně v oddíle děláme, máš ráda, máš nejradši, které bys vypíchla, jako že je umíš, že tě nejvíc
baví a jestli bys vysvětlila proč.
Právě, hodně mě baví hry v přírodě, kdy musíme být právě potichu, protože, když, jako, nebo když máme
nějaké aktivity, při kterých se musí úplně mlčet, protože potom jakoby mám pocit, že vlastně mě to úplně
neznevýhodňuje. Nebo potom prostě takové ty aktivity v lese, jakoby, mě baví se pohybovat, protože nevím,
prostě mám ráda lesy.
Dobře a je nějaká hra nebo aktivita, kterou děláme, kterou naopak nemáš ráda? Taková, která tě
nebaví, nebo ti nesedí nebo něco?

Určitě nějaké takové byly, ale ne jakoby ty, co hrajeme jakoby pravidelně ale spíš ty sem tam nějaká třeba
přijde.
Tak že už se stalo, že ti něco nebylo příjemné.
Ano, ale to bylo spíš ne kvůli tomu sluchu. Ale kvůli tomu astmatu.
Jo, takže nějaké fyzicky náročné třeba věci, nebo takhle. Jo. Dobře. A teď by mě zajímalo, v čem
myslíš, že vynikáš? V čem si myslíš, že jsi dobrá? A co jsou tvý jako prostě nějaký.. Kdybys na sebe
dělala reklamu, tak co bys tam zařadila?
Hm
Tvoje kladné stránky, nebo v čem jsi dobrá? Mě by zajímalo.
Mě se docela dobře daří orientovat v mapě, protože mě hrozně baví zeměpis, a taky toho hodně vím od
mamky, která je zeměměřička.
Ano
A potom mě baví obecně přírodní vědy, prostě, a hrozně ráda se jako dozvídám nové věci a tak jakoby na ty
věci, co mě zajímají jakoby třeba na ty přírodní vědy a tak, tak mám docela dobrou paměť.
Ano, tak jo. A je naopak něco, v čem máš pocit, že jsi pozadu? V čem nejsi zas tak dobrá?
No hm, nejdou mi jazyky a potom taky …jakoby hodně často zapomínám na nějaké drobnosti, jsem
zapomnětlivá. Jsem schopná si zapomenout klíče nebo mobil, když někam odcházím. Nějakou důležitou věc,
když prostě někam jdu.
Jasně, tak jo. A myslíš si, že ostatní skautky vědí, že špatně slyšíš, že používáš naslouchátko a tak?
Já jsem jim to určitě říkala. Ty co se mnou chodily nebo chodí do školy, tak to vědí ze školy.
Ano
A jakoby vědí to, ale mám pocit, že nato občas sem tam zapomenou a potom, když už se třeba podruhé
zeptám, co říkali. Když prostě, tak prostě mám pocit, že prostě jim to není po chuti a že jim to přijde divný.
Jasně. Což tady asi navazuje na moji další otázku. Jestli myslíš, že tvoje nedoslýchavost nebo to, že
špatně slyšíš, nějak ovlivňuje právě vztahy se skautkami, nebo pohled ostatních skautek na tebe.
Takže myslíš, že to nějak ovlivňuje?
Určitě si myslím, že jo, i když třeba ne přímo s tím, že špatně slyším, a občas jim to přijde zvláštní, že se
hodně často ptám, ale spíš, že já i kvůli nedoslýchavosti, ono s tím souvisí hrozně spousta dalších věcí. Já
mám díky tomu mám trošku určitou introvertnější povahu a prostě nejsem tak společenská a tak jakoby
zapálená pro nějaké činnosti jako oni. A to taky nějak.
To myslíš, že to taky nějak ovlivňuje. Tak jo, to jsi mi hned odpověděla na nějaké další otázky. A mě by
zajímalo, jaký z toho máš pocit z toho, že to s těma skautkami není jako úplně normální jako třeba
mezi nimi, jestli jako jsi s tím v pohodě nebo jako tě to mrzí nebo…Jak to vnímáš ty, jaký z toho máš
pocit, jak tě holky berou?
Docela mě to mrzí, že oni některé se snaží mě třeba začleňovat a potom jsou jakoby nějaký občas sem tam
na to zapomenou, ale, když už jakoby řeknu něco, třeba se zrovna na něco hodně ptám a potom jakoby ani
nevím, jestli jako spíš nevědomky řeknou něco, co lidi říkají úplně běžně, o tom že jakoby o lidech, že si dělají
legraci z toho že jakoby někdo neslyší. Lidi si z toho normálně dělají legraci, ale prostě na mě opravdu
neslyšící se to, jakoby mě to vadí, a dotkne se mě to většinou.
Ano, takže jasně, ty, ve chvíli kdy si úplně neuvědomují, že opravdu neslyšíš, že udělají jako hloupý
vtip na to, že..
Jo
„Tak jsi prostě nahluchlá“ něco takového a ty to špatně vnímáš, protože opravdu hůř slyšíš. Tak to ti
děkuju moc, že jsi mi to takhle řekla.
A jakou myslíš, že máš mezi skautkami a následně potom ve družince roli, jako pozici. Myslíš si, že jsi
ten, který vymýšlí věci, který dělá, nebo ten, co rozhoduje nebo má nápady nebo tak .. Jestli rozumíš
tomu ..
Já ani nemám nápady, ale spíš potom, spíš organizuju, hodně s Pampeliškou organizujeme takový ty věci
jako sejdeme se, přineseme tohle a potom jakoby v roli družinky, tak mě jakoby, docela mi jde pracovat
s menšími dětmi, takže se starám o světlušky, ty menší.
Ano, takže ve skautkách jsi spíš ten, kdo jako potom namístě to udělá, to co někdo jako vymyslí, jo,
nebo to nějak zorganizuje.
Jo
A ve družince se spíš staráš o světlušky

Jo
A ještě mě zajímá, jestli máš pocit, jestliže je nějaký rozdíl, jak tě berou skautky tady a jak děti ve
škole.
Určitě tady nějaký rozdíl je, protože se spolužáky se vídáme mnohem častěji, ale to je těžký úplně jako nevím,
protože mám teď první rok svoji třídu na gymplu. Ale občas mám pocit, že ve třídě je to lepší, protože, nějak
nevím, prostě spolu nejsme tak úzce spjatý kruh, že prostě jsme třída o 31 lidech a tam prostě sem tam to,
nepovídám si se všema jako tady a jakoby zatím toho o sobě nevíme ani tolik. Takže… Ale co se týče toho
srovnání tak se občas cítím líp ve třídě než tady protože …
A myslíš, že to třeba může být tím, že do školy nosíš to sluchadlo a že jakoby je tam jako přímo zjevný
že jako tady holky můžou na to zapomenout na to, že špatně slyšíš, kdežto ve třídě jakoby mají furt
před sebou ty spolužáci ten symbol.
Ono to sluchadlo v podstatě není vidět. Já si myslím, že polovina spolužáků o něm ani neví
Myslíš, že o něm nevědí?
A hlavně, že já ho do školy moc nenosím, většinou na něj zapomenu ale jakoby v té třídě hlavně mám pocit
jak se s těmi lidmi většinou moc aktivně nebavím, s většinou z nich Je nás tam 11 holek a potom vlastně
spousta kluků Takže bavíme se v určitý míře a takže vlastně je to takový prostě jiný. Hlavně v té třídě se, je o
těch přestávkách hluk a je tam potom úplně jedno jestli mám naslouchátko nebo ne, protože já vlastně, ono to
zesiluje úplně všechno a já třeba občas jakoby slyším víc nahlas ale pořád se ptám protože i když mám to
naslouchátko tak to není 100%ní.
Slyšíš hluk ale nahlas, jasně .. Máš jako .. Já pořád přemýšlím, jestli jsem z toho dost pochopila proč
je to třeba v té třídě lepší než mezi těma skautkami. Ten tvůj pocit a nevím jestli je to vysvětlitelné
vůbec, nebo jestli je to jako tím, že tady spolu musíte víc jako řešit, a ve třídě se spolu jen bavíte
nezávisle nebo..
Já právě taky úplně nevím a mám jakoby pocity, že tady to řešíme se všema, zatímco v té třídě tam prostě, já
nejsem úplně aktivní typ. Já spíš radši všechno pozoruju a sem tam něco dodám, zatímco tady v tom skautu
je opravdu důležitý abych se zapojila, a mně to občas není úplně příjemný.
Jasně, takže je to možná i spojený trošku s tím, že jsi introvert a že prostě s tímhle tím vyjádřením se
vždycky ke všemu a takhle
Jo
Ano, tak jo. Tak já ti děkuju, to je všechno co jsem chtěla a kdyby mě ještě něco napadlo tak ti napíšu
nebo řeknu.
Jasně

