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a jeho cílem je podpořit začlenění dětí ze sociálně 
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sociálně a ekonomicky znevýhodněných nebo kulturně 
odlišných prostředí, aby byly tyto děti připraveny na 
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5SCHOLA EMPIRICA 
(SE) je nezávislá, nevládní, nepolitická 
a nezisková organizace. Byla založena 
v roce 2003 s cílem podpořit přenos 
osvědčených praxi ve vzdělávání a sociální 
práci do  České republiky. SE poskytuje 
platformu pro české i mezinárodní 
odborníky pro výzkum ve zmíněných 
oblastech s významnými důsledky pro 
veřejnou politiku. SE se na základě 
objektivní kvalitativní a kvantitativní 
analýzy snaží zavádět inovativní řešení 
problémů v těchto oblastech. Cílem 
organizace je přispívat k mezinárodním 
diskusím o vzdělávání a ekonomice, jakož 
i o otázkách sociálního zabezpečení. SE 
(www.scholaempirica.cz) je akreditovaná 
vzdělávací instituce Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR.

LAnguAgE In YOuR HAndS  
(LYH) je nezávislá pedagogická organizace 
se sídlem v hrabství West Yorkshire 
v Anglii, která nabízí služby dětem (do 11 
let věku) a jejich rodičům/pečovatelům, 
jakož i odborníkům v oblasti péče o děti. 
Jádrem práce LYH je vytvoření inkluzivních 
přístupů k jazykovým odlišnostem 

zavedením holistických metod výuky 
jazyka/jazyků. LYH propaguje používání 
podpůrného znakového jazyka ve třídách, 
aby se začlenily děti, pro které vyučovací 
jazyk není jazykem mateřským, zejména 
dětem migrantů a uprchlíků. Přístup LYH 
podporuje vhodné vazby mezi výukou 
„mateřského jazyka“, „cizích“ jazyků; jazyka 
výuky a jazyků přistěhovaleckých komunit.

SkOLA dOkORAn  
(ang. Wide Open School) je nezisková 
organizace zaměřená na rozvoj komunity 
a celoživotní učení pro sociálně 
znevýhodněné skupiny, zejména rodiny 
s dětmi v raném věku, a s ambicí 
konkurovat na mezinárodní úrovni. Její 
vizí je, aby všechny rodiny, zejména ty 
s dětmi v raném věku, žily v heterogenních 
komunitách v tolerantním prostředí, měly 
přístup ke vzdělání a sociálním službám 
a při řešení svých potřeb se mohly 
spolehnout na otevřenou a kompetentní 
veřejnou správu.

Partneři Projektu:



76 Úvod

Tato příručka dobré praxe je výstupem projektu Erasmus+ GSA: Dobrý začátek 
pro každého: Rozvoj metod inkluzivního vzdělávání pro předškolní děti ze sociálně 
znevýhodněných nebo kulturně odlišných prostředí, který se zaměřuje na možnosti 
spolupráce neformálních vzdělávacích institucí s předškolními zařízeními s cílem podpořit 
začlenění dětí ze sociálně znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí. Cílem 
projektu je proto vypracovat inovativní doporučení založená na osvědčených postupech 
práce s rodinami a dětmi ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných nebo kulturně 
odlišných prostředí, jako jsou rodiny migrantů a Romů, a tak podpořit přípravu děti na 
jejich budoucí vzdělávání ve formálních vzdělávacích institucích. 

Z rozsáhlého výzkumu vyplývá, že děti, které se účastnily kvalitního vzdělávání a péče 
v raném dětství, byly lépe připraveny na školu a měly lepší matematické, čtenářské 
a paměťové schopnosti než děti, které se kvalitního vzdělávání a péče v raném dětství 
neúčastnily. Ještě důležitější je, že longitudální studie prokazují, že raná socializace 
ve formálním prostředí podporuje prosociální chování (Sylva a kol., 2004; Harrison a kol., 
2009; Sammons a kol., 2007). Děti, které byly v raném věku zapojené do vzdělávacích 
institucí, se projevují více cílevědomě a jsou samostatníější, mají vyšší kooperativní 
a konformní dovednosti, pozitivní studijní dispozice a nižší míru úzkosti a asociálního 
chování. Podle zpráv Evropské komise je u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 
menší účast na formálním systému vzdělávání a péče v raném dětství. Proto je zásadní 
oslovit tyto skupiny a podpořit jejích připravenost vstoupit a přetrvat ve vzdělávacích 
institucích v rané fázi.

Příručka obsahuje stručný popis neformálních vzdělávacích institucí, se kterými partneři 
projektu spolupracovali, a případové studie ukazující pozitivní dopady spolupráce mezi 
formálními a neformálními vzdělavateli. Na závěr je předložen soubor osvědčených 
postupů a doporučení při začleňování dětí ze sociálně znevýhodněných nebo kulturně 
odlišných prostředí.

SPOŁECZnA AkAdEMIA nAuk  
(Univerzita sociálních věd) je jednou 
z předních soukromých univerzit 
v Polsku s 15.000 studenty a více než 
1000 akademickými pracovníky. V rámci 
Katedry pedagogických věd poskytuje 
školení pro učitele se zaměřením na 
předškolní a ranou školní péči. Kromě 
akademického profilu se zapojila do 
několika mezinárodních iniciativ a projektů 
EU zaměřených na znevýhodněné osoby. 
Univerzita sociálních věd jako vzdělávací 
organizace prosazuje multidisciplinární 
přístup, který spojuje výzkumné 
pracovníky z různých oblastí (ekonomie, 
humanitní vědy, pedagogické vědy atd.).

HALSIngLAnd EduCAtIOn 
ASSOCIAtIOn  
(HEA) je veřejná, nekomerční spolupráce 
mezi třemi obcemi v kraji Hälsingland 
(Bollnäs, Söderhamn, Nordanstig). Obce 
spolupracují v otázkách vzdělávání 
a odborné přípravy na různých úrovních, 
od středoškolského vzdělávání pro mládež, 
vzdělávání dospělých, po středoškolské 
a vysokoškolské vzdělávání. Obce v rámci 
HEA poskytují vzdělávání a odbornou 

přípravu přibližně 5 000 studentům 
ročně. HEA umožňuje obcím nabízet široké 
spektrum kurzů, které by jednotlivé obce 
z finančních důvodů nemohly nabídnout. 
Obce se podílely na řadě projektů 
financovaných EU/ESF, všechny se týkaly 
celoživotního vzdělávání. HEA se zaměřuje 
také na dálkové vysokoškolské vzdělávání 
s využitím informačních a komunikačních 
technologií a vhodných pedagogických 
metod.
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The partnership between formal and informal educational institutions have been shown 
as very beneficial in the North of the Czech Republic, in the city of Štětí and Krupka, 
where a large number of people live at a risk of social exclusion. In 2016, the non-
governmental educational organisation, Schola Empirica, launched a project to support 
the collaboration between Štětí and Krupka kindergartens and a non-governmental 
organisation Romano Jasnica. The collaboration of the preschools with the social 
services organisations was launched to build an effective local network to enable better 
integration of children from socially disadvantaged and culturally different backgrounds 
into preschools. The project also aimed to support professional development of 
teachers, enhancement of parenting skills, and the development of support for 
pedagogical work with preschool children. The project has been very successful in 
establishing a dialog between social workers from Romano Jasnica and the kindergarten 
pedagogical staff, as well as between parents of the children involved in the project and 
their teachers. 

The preschools selected to participate in the project were located in disadvantaged 
locations of the Ústí nad Labem Region. The region has a population of more than 
820,000. It is estimated that there are about 60,000 Roma people living there, of 
which 22,000 live in socially excluded areas. These Roma are both geographically 
segregated from the town centre and socially excluded in areas within the centre 
because they live in high-rise housing estates (Government of the Czech Republic 2011). 
The social activation services (SAS) staff worked with the selected families, trying to 
facilitate their preschool admission process, helping the children and their parents 
adapt to regular attendance, and trying to ease the integration of the children into the 
preschool community.
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Pochvala je jednou z metod, kterou mohou učitelé používat při činnostech s dětmi. 
Aby byla pochvala účinná, musí být specifická pro konkrétní činnost. Pozitivním 
hodnocením aktivit dospělí dětem ukazují, že k nim mají důvěru. To posiluje sebevědomí 
dítěte, pomáhá mu vytvářet nové vztahy a podněcuje jeho touhu učit se a objevovat 
nové věci. Kromě toho učitelé podporují schopnost dětí hodnotit a chválit se.

Když pochvala není konkrétní a místo toho se vyjadřuje obecnými frázemi, jako „dobrá 
práce“, může to vést k tomu, že si dítě špatně vyloží svou výjimečnost. Může také zvýšit 
riziko, že se dítě nedokáže vyrovnat s neúspěchem.

Konstruktivní pochvala učí dítě ocenit konkrétní detaily. Pokud dítě neuspěje, mělo by 
být schopno vyrovnat se s neúspěchem a najít jiný způsob, jak podpořit své sebevědomí. 
Způsob, jakým dospělí děti podporují, hodnotí a povzbuzují, je učí, jak se vypořádat 
s překážkami, neúspěchy a zklamáním. Tento typ podpory učí děti být samostatné 
a zodpovědné. (Havrdová & Vyhnánková 2015: 45)

PříPadová studie

Jakub byl týrán svou matkou, několikrát jeho stav vyžadoval 
lékařskou péči. Matka si později odpykávala svůj trest ve 
vězení a její rodičovská práva byla zrušena. S dítětem nebyla 
v kontaktu. Jakub žil se svým otcem a jeho rodiči, kterým byl 
svěřen do péče.

Jakub do tří let nemluvil. V nepřítomnosti starostlivé matky mu 
chyběla sebedůvěra a pocit bezpečí, a i když se o něj babička 
snažila dobře starat, podle sociální pracovnice ho dostatečně 
nepodporovala a nepovzbuzovala.

Po nástupu do školky začal Jakub navštěvovat logopedii 
a centrum speciálního vzdělávání. Ve 4 letech začal mluvit 
a jeho celkový stav se začal zlepšovat. Jakub se postupně začal 
zapojovat do společných aktivit, komunikovat, všímat si svého 
vlastního pokroku. Začal si víc věřit. Občas také sám od sebe 
navázal kontakt s dospělými. Ve třídě si ho děti oblíbily, 
dokonce projevil vůdčí schopnosti. Asistent pedagoga pracoval 
s Jakubem individuálně, používal metody pozitivní zpětné vazby, 
aby mu zvýšil sebevědomí, dovedl ho k samostatnosti a pomohl mu 
rozvíjet vztahy s ostatními dětmi. Navzdory nepříliš příznivému 
rodinnému prostředí vykazoval Jakub pozitivní změny ve svém 
chování a nyní je připraven začít chodit do školy (do třídy se 
sníženým počtem žáků).
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„Hračkovnica“, kterou provozuje Škola dokorán v obci Spišský Hrhov, poskytuje bezpečné 
místo pro vzdělávání a péči, kde se mohou rozvíjet vztahy mezi romskými a neromskými 
dětmi a jejich rodinami. Dětem jsou nabízeny pečovatelské služby a rodičům je nabízena 
rodičovská podpora a školení. Spišský Hrhov má 1700 obyvatel, z nichž téměř 400 jsou 
Romové. V posledních deseti letech zažil Spišský Hrhov nebývalý rozvoj a populační 
růst. Zatímco romská populace se výrazně nezvýšila, počet většinových obyvatel vzrostl 
o téměř 30%. Spišský Hrhov můžeme obecně označit za nejdynamičtěji se rozvíjející 
obec v regionu Spiš za posledních 10 let. Obec se věnuje dlouhodobému zlepšování 
životních podmínek místní romské komunity a přistupuje k ní jako k rovnocenné skupině 
občanů. Romská komunita ve Spišském Hrhově je vybavena technickou infrastrukturou 
odpovídající ostatním částem obce a bez výjimky má k dispozici veškeré služby sociální 
infrastruktury.
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Svět chleba – chléb světa 
Cílem tohoto projektu je pomocí netradičních výukových metod rozvíjet vztah žáků 
k přírodě, řemeslům a tradicím a kultivovat jejich podnikatelské dovednosti.

V dobách nouze se mnohé romské rodiny živily pouze nekvašeným chlebem, který 
byl jednou z mála dostupných potravin. Iniciativa Svět chleba – chléb světa je snahou 
poskytnout dětem, které pocházejí ze sociálně silnějších prostředí, možnost seznámit 
se s tímto aspektem života Romů. Žáci se zabývají různými tématy v šesti blocích 
interaktivních fór a zážitkových aktivit. Pod dohledem odborníků žáci probírají případové 
studie, připravují podnikatelský plán, prezentují ho, řídí prodej, staví pec, pečou atd. 
Pokouší se „prodat“ vlastnoručně vyrobený chléb a pečivo s ingrediencemi z vlastní 
bylinkové zahrádky. V závěrečné fázi projektu se romští i neromští obyvatelé obce 
účastní setkání organizovaných za účelem prezentace výsledků projektu. Zapojeno je 
celkem 120 romských žáků a 30 romských rodičů.

PříPadová studie

Kamilovi je 8 let, je jedním z 8 sourozenců, romského původu. 
Kamilova matka zemřela před rokem na rakovinu. Kamilův otec 
pije a volný čas tráví spánkem nebo sledováním televize. Žijí 
ve velmi malém domě vytápěném dřevem. Po smrti matky je Kamil 
smutnější, otec ho ve škole nepodporuje a jeho známky se 
zhoršují.

Kamil navštěvuje „hračkovnici“ denně (kromě víkendů) a zůstává 
tam asi tři hodiny (od 15:00 do 18:00). Když ještě žila jeho 
matka, také pravidelně navštěvovala přednášky a setkání, 

nebo se jen zastavila na šálek kávy, zatímco si děti hrály 
s hračkami, které doma neměly. Kamil má rád skupinové aktivity, 
hraje fotbal s ostatními dětmi a rád hraje deskové hry. 
V „hračkovnici“ hlavně dělá domácí úkoly, čte a počítá s pomocí 
dobrovolníků. Při domácích úkolech s Kamilem je upřednostňován 
individuální přístup, protože Kamil potřebuje plně se 
soustředit na práci. Třídní učitel vždy posílá dobrovolníkům 
seznam úkolů, se kterými Kamilovi odpoledne mohou pomoct. 
Kamil může také využít školní učebnice, které jsou v Hubu 
k dispozici. Nejčastěji se připravuje se na hodiny, které mu 
dělají největší problém: slovenský jazyk a matematiku. Centrum 
zaplňuje volný čas Kamila smysluplnými aktivitami a kompenzuje 
nedostatek zájmu jeho otce.

Od doby, co Kamil přišel do klubu, se jeho výsledky ve škole se 
zlepšily - jeho třídní učitel začíná pozorovat zlepšení v jeho 
psaní, čtení a matematicých dovednostech. Kamilovy výsledky 
jsou pořád průměrné, ale už nepropadá. Je komunikativnější 
a našel si i neromské kamarády. „Hhračkovnica“ pomáhá Kamilovi 
překonat těžkou rodinnou situaci. Cílem je připravit Kamila 
na studium na kvalitní střední škole - takové, která mu 
poskytne vyhlídky na dobrý život.
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Dětská centra ve Spojeném království poskytují podporu dětem od 0 do 5 let a jejich 
rodinám. Dětská centra zpřístupňují rodinám služby porodních asistentek, zdravotníků, 
dětských lékařů a pracovníků v oblasti rodinné podpory. Také poskytují příležitosti 
pro přípravu na povolání a pomoc s hledáním zaměstnání. Dětské centrum Horsforth 
je jedním z dětských center Sure Start. Bylo založeno v roce 2008 jako základ včasné 
podpory a poradenství pro rodiny s malými dětmi. Služby centra jsou zaměřeny na nejvíc 
potřebné rodiny a jsou dostupné ve všech komunitách. Cílem dětských center Sure Start 
je stát se: „… klíčovým mechanismem pro zlepšení výsledků u malých dětí a snížení 
nerovností mezi nejvíce znevýhodněnými a ostatními,“ (DfES 2006). Cílová skupina 
Dětských center se přesunula od běžné populace chudých čtvrtí k jednotlivým rodinám. 
To vyžaduje intenzivní práci s rodinami a úzké mezioborové partnerství, které se 
neobejde bez kvalitního a dobře vyškoleného personálu.
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Dětské centrum v Horsforthu pořádá kurzy „Tiny signers“ v rámci programu „Každé dítě 
mluví“ (ang. Every Child a Talker). Znaková podpora jazyka je speciálně navržena tak, aby 
mohla být používána ve třídách, ve kterých jsou jak slyšící, tak nedoslýchavé děti, a rodilí 
i nerodilí mluvčí angličtiny. Znaková podpora jazyka vede k lepšímu porozumění mluvené 
řeči, a proto je přínosem i pro rodilé mluvčí. Metoda může také usnadnit komunikaci 
s dětmi s různými poruchami (vývojové nebo emoční poruchy, poruchy učení, Downův 
syndrom, autismus, afázie, mozková obrna, potíže s učením nebo mluveným jazykem 
atd.).

Do každé činnosti je obvykle zapojeno 5 až 15 dětí. Aktivity trvají přibližně po dobu 10ti 
týdnů. Činnosti jsou uspořádány do několika kroků. Prvním krokem je seznámení všech 
s písničkou a rýmem. Poté je představeno nějaké téma a znaky k tomuto tématu. Pak se 
skupina podílí na několika aktivitách, aby znaky uvedla do souvislostí, a následuje krátká 
přestávka a rekapitulace toho, co se právě děti naučily. K těmto činnostem využívají 
lektoři loutky, hračky, kartičky, obrázky, knihy a CD. Všem účastníkům také rozdávají 
obrázkové instrukce, jak se řídit znakovými/mluvenými slovy. Děti jsou po celou dobu 
trvání aktivit pečlivě sledovány. Tento program učí děti lépe se vyjadřovat a má pozitivní 
vliv na sbližování mezi dětmi i mezi dětmi a rodiči. 

PříPadová studie

Tracy je prvorozené dítě. Má bratra, který je o dva roky 
mladší. Tracy byla první týden ve školce velmi hlučná, nebyla 
schopná následovat pokyny učitelů a její chování bylo někdy až 
agresivní. Mluvili jsme s jejími rodiči doporučili návštěvu 
lékaře. Ukázalo se, že holčička má problém se sluchem. Tracy 
následně podstoupila operaci, která měla problém napravit. 

Když se Tracy vrátila do školky, začala být podrážděná různými 
zvuky, jako je dětský křik, vysoušeč rukou na záchodě, nebo 
také žvýkání dětí během oběda. Původně jsme si mysleli, že to 
souvisí s její operací, ale Tracy byla nadále agresivní a měla 
silné záchvaty vzteku.

Pro Tracy byl sestaven individuální výukový plán, který byl 
navržen ve spolupráci s jejími rodiči. Snažíme se, aby rodiče 
byli s plánem velice dobře seznámeni a aby vždy věděli, jak 
mohou Tracy podpořit. Používá například znakovou komunikaci 
a dbá na to, aby Tracyini rodiče věděli, které znaky se 
používají ve školce, a mohli je používat i doma. Rodičům je 
každý den poskytována zpětná vazba když si Tracy vyzvedávají ze 
školky, a kromě toho se každý měsíc rodiče se schází s učiteli, 
aby probrali Tracyin pokrok.

Tracy se pomalu učí zvládat své chování a vybírá si činnosti, 
které jsou pro ni méně frustrující. Prošla obrovskou změnou, 
když přešla do vyšší třídy mateřské školy. Výhodou bylo, že už 
byla zvyklá na prostředí a také to, že se s ní přesunula i její 
asistent, Tracy si zvyká na novou rutinu a účastní se výukových 
aktivit.



2120 Polsko

„Batolecí klub“ je neformální předškolní zařízení nacházející se na předměstí Varšavy. 
Tato lokalita je poměrně novou čtvrtí obývanou převážně mladými rodinami 
s dětmi. „Batolecí klub“ byl zřízen z důvodu vysoké poptávky po tomto typu zařízení 
a nedostatečné nabídky služeb péče o děti v této lokalitě. Potřeba těchto služeb začala 
být v posledních letech zřejmá, protože vysoká míra přistěhovalectví, jak z Polska tak 
ze zahraničí, drasticky zvýšila počet obyvatel předměstí. Hlavním cílem „batolecího 
klubu“ je poskytovat pečovatelské, stravovací a vzdělávací služby pro děti od 3 do 6 let 
v neformální instituci. Zvláštní péče je poskytována sociálně znevýhodněným a zdravotně 
postiženým dětem.



2322 Příklad inkluzivní metody

Jedním z nejdůležitějších témat, s nimiž se „batolecí klub“ potýká, je uznání 
mezikulturních rozdílů mezi žáky. Instituce používá projektovou metodu integrace. 
Žáci pracují na projektech v multikulturních týmech, čímž je podporována mezikulturní 
spolupráce a sociální integrace. Obvykle každý týden vzniká nový projekt, který se týká 
různých oblastí dětského vývoje. Projekty se mohou týkat například biologie nebo 
kultury (např. týmy 4–5 dětí staví ptačí budku nebo používají cihly k výstavbě typických 
domů svého regionu původu). Metodika projektové práce se zaměřuje zejména na 
integraci a učí žáky sociálním a kooperačním dovednostem při práci v týmech.

PříPadová studie

Petru je pětiletý chlapec, má starší sestru a mladšího bratra. 
Rodina pochází z Moldavska. Přistěhovala se v lednu 2018, 
nikoho v Polsku neznala a neměla zde žádné rodinné příslušníky. 
Rodiče jsou nezaměstnaní a závislí na sociálních dávkách. Žijí 
v jednom z polských uprchlických center. Petru tráví většinu 
času hraním her s ostatními dětmi v tomto centru. Rodiče 
chtějí, aby jejich syn vyrůstal v polské společnosti a učil se 
polský jazyk.

Petru má problémy se soustředěním a je agresivní vůči 
ostatním dětem. Je také velmi majetnický a často své chování 
nekontroluje. Petru byl do  školky poslán na doporučení 
úředníků, kteří se zabývají záležitostmi této rodiny. Chlapec 
má problémy se socializací a komunikací v polštině, proto je 
pod zvláštním dohledem a je mu poskytnuta odpovídající péči.

Petru zpočátku neměl zájem účastnit se skupinových aktivit 
s ostatními dětmi, raději si hrál sám. Po nějakém čase si ale 
zvykl si na nové prostředí, začal se zapojovat do kolektivu 
a ostatní děti ho přijaly. Největší průlom přišel, když děti 
dostaly za úkol postavit ptačí budku. Ukázalo se, že Petru má 
velmi rád zvířata - naznačil, že by se v budoucnu chtěl stát 
veterinářem. Chlapcovy sociální dovednosti se zlepšily, už je 
schopný se soustředit po delší dobu a je méně agresivní. Rád 
tráví čas se svými polskými kamarády. 

Rodina stále žije v uprchlickém centru. Jejich bytová situace 
se bohužel v blízké budoucnosti pravděpodobně nezmění. Rodiče 
stále nemohou najít práci. Proto je tady také snaha pomoci 
zlepšit jejich životní podmínky rodiny.

 



2524 Švédsko

Neformální předškolní zařízení hrají ve švédské společnosti mnohem menší roli než 
formální zařízení, která jsou řízená Národní vzdělávací agenturou. Přesto existují 
instituce, které poskytují předškolním dětem a jejich rodičům jiné služby než formální 
mateřské školy. „Dílna snů“ se nachází v centru města Söderhamn. Vizí „Dílny snů“ 
je poskytnout dětem možnost být kreativní ve volném čase, ale také nabídnout školám 
možnost přijít do dílny a tvořit. 



2726 Příklad inkluzivní metody

Metody, které pedagogové používají během workshopů, vycházejí ze zájmů dětí. 
Instruktoři předvedou typy projektů a aktivit, kterých se mohou děti zúčastnit, a ty si 
pak samy vyberou, do čeho se chtějí zapojit. Když jsou děti příliš hlučné, instruktoři 
je neokřiknou, ale vedou s nimi dialog o tom, jak se ztišit. Délka každé činnosti se 
liší. Nejoblíbenějšími aktivitami jsou volná tvorba a práce s různými materiály, které 
jsou založeny na konkrétním tématu nebo na osobních zkušenostech. „Dílna snů“ 
spolupracuje také s „Bildou“ – výchovným sdružením pro dospělé. V rámci tohoto 
partnerství sdružení vzdělá dospělé o nejrůznějších tématech a problémech. Poskytují 
například služby pro rodiče, kteří mají problémy s alkoholem. Pořádají také společné 
rodičovské a dětské diskuzní skupiny. 

PříPadová studie

Čtyřletý Josef se narodil ve Švédsku, ale jeho rodina pochází 
z Eritrey. Josefovi byly 3 měsíce, když jeho matka začala 
pochybovat, zda je jeho vývoj normální: ve třech měsících se 
nepokoušel posadit, v 6 měsících dělal prsty pohyby, které jeho 
matka považovala za neobvyklé. Začal navazovat oční kontakt 
ve třech letech, ale vždy se rychle odvrátil. Josef nemá zájem 
o děti stejného věku a s ostatními dětmi se nerad dělí o věci. 
Nevymýšlí hry a nehraje si na fantastické příběhy. Když je 
šťastný, nechce tu radost sdílet s ostatními. Vykazuje normální 
variaci výrazu tváře, i když se často směje bez zjevného 
důvodu. 

Chlapec chodí do školky, která se nachází hned vedle „Dílny 
snů“. Děti ve školce navštěvují dílnu několikrát týdně. Josef 

měl proto možnost poznat jejich výukové metody a využít 
jejich materiály, což se ukázalo jako velmi přínosné. Rodiče 
a pedagogové Josefově školce také podstoupili školení na 
téma: „Všestranný intenzivní behaviorální trénink pro děti 
s autismem v předškolním věku.“ Účelem tohoto školení je 
optimálně ovlivnit učení a vývoj dítěte a informovat personál 
o autismu. Josef v blízké době navštíví logopeda, který posoudí 
jeho jazykový vývoj. Předškolní pedagogové mají také každé 
dva měsíce kontrolní sezení se speciálním pedagogem ohledně 
pozorovaných změn v chování Josefa.

Josef potřebuje jasné vedení, aby si mohl hrát s ostatními 
dětmi. Je potřeba ho například naučit hru individuálně, pak 
přizvat ke hře ještě jedno dítě a postupně zapojit více dětí. 
Je také dobré rozdělit třídu na menší skupiny, aby Josef dostal 
individuálnější přístup.
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3130 inovativní metody

Níže je uveden souhrn metod, které se osvědčily ve výše 
uvedených případových studiích a v dlouhodobých zkušenostech 
partnerských organizací. Cílem tohoto dokumentu je zpřístupnit 
tyto metody odborníkům, aby je mohli využívat při práci 
s rodinami a dětmi ze sociálně znevýhodněného nebo kulturně 
odlišného prostředí.

sPeciální aktivity ve třídě

•  Zapojte dítě do skupinových aktivit, ale nechte ho odejít a hrát si tam, kde chce, pokud 
mu skupinová aktivita připadá příliš náročná nebo hlučná. Můžete také nechat dítě, aby 
si samo vybralo, co bude přes den dělat.

•  Vytvořte pro dítě speciální pracovní místo, kam může jít, když se cítí rozrušené.
•  Nabídněte jasné vedení a vysvětlete dítěti, jak přesně bude každá aktivita probíhat.
•  Je-li to možné, travte čas venku. Některé děti jsou více společenské, když si hrají venku.

individuální PřístuP

„Při práci s dětmi je důležité mít individuální přístup 
k jejich potřebám, všímat si jejich problémů a podle toho 
spolupracovat s jejich rodiči. Myslím, že hodně záleží na 
osobnosti, ochotě a nasazení učitelů.“  
(PL – Formální instituce)

•  Věnujte dítěti individuální pozornost. Například individuální výuka může dítěti pomoci 
usměrnit jeho pozornost a plně se soustředit na danou činnost. Dokonce i krátká 

soustředěná individuální sezení se ukázala jako účinná (např. při učení výslovnosti).
•  Při skupinových aktivitách nejprve procvičujte danou aktivitu s dítětem jednotlivě nebo 

v malé skupině, než je necháte připojit se k větší skupině.
•  Nové aktivity zavádějte postupně.
•  Pro znevýhodněné dítě vytvořte speciální aktivity, zařaďte je do denního rozvrhu 

a zapojte ostatní děti. 
•  Můžete např. použít znakovou komunikaci s celou třídou během vhodných 

aktivit.

sPeciální usPořádání

•  Dohodněte se s rodiči na individuálním plánu rozvoje dítěte, který bude dodržován 
jak v MŠ, tak doma. Ujistěte se, že rodiče znají všechny podrobnosti a vědí, jak mohou 
přispět.

•  Pokud dítě používá znakovou komunikaci, ujistěte se, že rodiče vědí, které znaky se 
používají ve školce, aby je mohli používat i doma.

•  Zvažte, jestli je přínosné mít sourozence ve stejné třídě. V některých případech může 
být sourozenec ve třídě pro znevýhodněné dítě prospěšný, protože mu může jít 
příkladem; v jiných případech se znevýhodněné dítě může příliš spoléhat na svého bratra 
nebo sestru a zpomalit tak svůj rozvoj.

•  Naučte se, kdy je potřeba zasáhnout. Určete situace, kdy se dítě cítí nepohodlně nebo je 
vystresované, a zaměřte jeho pozornost jinam, než se příliš rozruší.

externí sPoluPráce

„Myslím si, že pokud jde o spolupráci s odborníky, psycholog 
a speciální pedagog by byli ve školce opravdu užiteční.“  
(CZ – formální instituce)



3332 „Chtěla bych, aby každé komplexní zařízení poskytovalo odbornou 
péči, např. logopeda, terapeuta, psychologa a zdravotní 
sestru.“ (PL – formální instituce)

•  Pokud je to možné, přidělte dítěti asistenta. Nejlepší je, když tento pracovník:
•  spolupracuje s koordinátorem speciálních vzdělávacích potřeb (nebo 

srovnatelnou pozicí),
•  pomáhá vytvořit individuální plán pro dítě, který sledují všechny zúčastněné 

strany a který se pravidelně reviduje,
•  je osvobozen od dalších povinností a může se plně soustředit na svěřené dítě,
•  dokáže přiměřeně reagovat na fyzické a emocionální potřeby dítěte.
•  Spolupracujte se speciálním pedagogem, který může učitelům v případě potřeby 

poradit.
•  V případě potřeby doporučte rodičům dítěte návštěvu odborníka (např. logopeda).
•  Pokud je to možné, spolupracujte se sociálním pracovníkem, který pracuje s celou 

rodinou dítěte, a umožňuje tak komplexní přístup.
•  V případě dětí, které jsou nerodilými mluvčími jazyka země, v níž v současnosti žijí, 

se ukázalo jako efektivní zaměstnat dvojjazyčného asistenta pedagoga.
•  Použijte vhodnou metodiku na podporu dítěte (např. v případových studiích z České 

republiky byla účinná metodika podpory sociálních a emočních dovedností Dobrý 
začátek, která zvýšila sebevědomí dětí, vedla je k samostatnosti a pomohla jim rozvíjet 
vztahy s ostatními dětmi).

•  Když se zapojí více aktérů (např. učitel, asistent a dobrovolník), ujistěte se, že všichni mají 
relevantní informace a mohou efektivně komunikovat, aby dítě co nejlépe podpořili.

sPoluPráce s rodiči

•  Dávejte rodičům pravidelně zpětnou vazbu, např. každý den v době vyzvednutí, nebo 
nastavte pravidelné (měsíční, týdenní, dvoutýdenní...) schůzky.

•  Sdělte všechny plány a postupy rodičům dítěte, abyste vytvořili efektivní spolupráci 
a na dítěti poskytli co nejlepší podporu.

•  Snažte se zapojit rodiče do vzdělávacího procesu dítěte a udržovat s nimi dobré vztahy.
•  Vytvořte efektivní komunikační kanály s rodiči (e-mail, telefon, sociální média) 

a využívejte je k pravidelné komunikaci.
•  Je-li problémem pravidelná docházka dítěte do školky/školy, poskytněte rodičům 

vhodnou motivaci (např. financování školního stravování).
•  Zjistěte, proč si rodiče vybrali právě vaši instituci, abyste s nimi navázali vzájemné 

porozumění a mohli podpořit společný cíl.

sociálně-emoční dovednosti

„Podle mého názoru by mohl být kladen větší důraz na 
emocionální a sociální inteligenci, protože dítě získá ve svém 
životě obrovské množství informací. Někdy je ale důležitější 
umět porozumět vlastním pocitům a pocitům druhých.“  
(CZ – Neformální instituce)

•  Naučte děti samostatně zvládat své emoce, např. třikrát se zhluboka nadechnout;  
naučte je rozdíl mezi napětím a uvolněním.

•  Pochvala pozitivního chování a ignorování negativního se osvědčily jako účinná strategie 
pro přesměrování nežádoucího chování.

•  Pozitivní zpětná vazba a odměny (např. nálepky) přispívají k opakování pozitivního 
chování.

•  Zavedení inovativních metod výuky může pomoci snížit kulturní rozdíly mezi dětmi 
z různých prostředí.



3534 neverbální komunikace

•  Je důležité usnadnit komunikaci dětem, které nekomunikují verbálně, aby se mohly 
účastnit úkolů a her společně s ostatními dětmi.

•  Použitím obrázků je možné vytvořit srozumitelnější prostředí pro děti, které mají 
problém s komunikací, což jim pomůže snadněji se vyjadřovat. Dítě může například 
ukázat na obrázky věcí, které chce nebo potřebuje.

•  Do přípravy vizuálních pomůcek můžete zapojit děti.
•  Používejte loutky, rekvizity a znaky, které usnadňují komunikaci.
•  Máte-li k dispozici požadovanou technologii, můžete pomocí projektoru, počítače nebo 

tabletu promítat obrázky, které dítě používá při komunikaci. Například vyfoťte na tablet 
matku dítěte a říkejte „máma“, když na fotku ukazujete.

•  Optimalizujte počet znaků, které s dítětem používáte. V některých případech je lepší 
používat méně znaků pravidelně, aby dítě nebylo přetížené.
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